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Οι 30 Διαλέξεις 
—  τών —  
«Παρασκηνίων»

Ο ΠΡΏΤΟΣ Κ Α ΤΑ Λ Ο ΓΟ Σ  TQN ΟΜΙΛΗΤΏΝ

Δημοσιεύουμε παρακάτω τά όνόματα των 
ποώτων άπό τούς 30 όμιλητές, πού δήλωσαν 
’ίσαμε τώρα δτι θά λάβουν μέρους στίς διαλέ
ξεις πού θά οργανώσουν τά «Παρασκήνια» μέ 
θέματα θεατρικά, καλλιτεχνικά, φιλολογικά, 
κινηματογραφικά, μουσικά καί πού θά γίνουν 
τήν χειμερινή περίοδο σέ μιά άπό τΙς μεγαλύ
τερες αίθουσες τής ’Αθήνας.

1 Μαλακάσης Μ., Λογοτέχνης.
2 .  Κορδάτος Γ., Λογοτέχνης.
3 Λάσκαρης Ν., Θεατρ. Συγγραφέας, Ιστορι

κός τοΰ Θεάτρου 
Α . Χόρν Π., Θεατρ., Συγγραφέας 1
5. Μοσχοβίτης Πολ., Θεατρ. Κριτικός.
6. Ρώτας Β., Λογοτέχνης
7. Σιδέρης Γιαν., Συγγραφέας - Ιστορικός του 

Θεάτρου.
β. Τερζάκης Ά γ ., Συγγραφέας.
9. Λιδωρίκης Ά λ ., Θεατρ. Συγγραφέας.

10. Συναδινός Θ., Θεατρ. Συγγραφέας.
11. Στρατηγός Γ., Λ ) τής Έ θν . Πινακοθήκης.
12. Καλομοίρης Μ., Μουσικός.
13. Σακελλαρίδης Θ , Μουσικός.
14. Πράτσικα . Κ., Χορογράφος.
15 Φύρστ Β. P., Σκηνοθέτης — Σκηνογράφος 

τής Comedie Francaise.
16. Σαραντίδης Γιαν., Σκηνοθέτης.
17. Άνεμογιάννης Γ. Σκηνογράφος.
18. Τσαρούχης Γιαν., Σκηνογράφος.
19. Κωνσταντινίδης Δ. Κ., Ψυχίατρος.
20. Σκούρας Φ., Ψυχίατρος.

Ή  κ. Κατερίνα Άνδρεάδη κα! ή κ. Α. Μηλιάδη σέ μιά σκηνή τής 1ης 
ϊίκόνας τής Β '  πράξης τοΰ χαριτω μένου 'έργου τοΰ Τζ. Μττάρρι. «Αύτά 
■κού ξέρει κάθε γυναίκα», πού παίζε ται μέ μεγάλη έπιτυχία στό θέατρο

Άνδρεάδη.

Θεατρικές πρώτες

«Αύτό ποΰ ξέρει 
κάθε γυναίκα»

ΓΓζαίημς Μπάρρι *
Θίασος κ. Κατερίνας Άνδρεάδη 

(Θέατρο Πλατ. Κυριάκου)
Κριτικό σημείωμα τοΰ κ. ΠΟΛ. Μ Ο ΣΧΟ ΒΙΤΗ

Ό  « ‘Ελεύθερος Καλλιτεχνικός 
’Οργανισμός» τής Κυρίας Κατερί
νας Άνδρεάδη έδωκε τήν 9ην τοΰ 
μηνός τό βράδυ τήν πρώτην ένός 
άπά τά πιά χαριτωμένα έργα τού 
αγγλικού δραματολογίου τής έπο-
χης·

Ανέβασε τό «Αΰτό πού ξέρει κά
θε γυναίκα» του Τζαίημς Μπάρρι 
(4 πράξεις, 5 είκόνες). ΕΤνε 6 
συγγραφεύς,ποϋ ή κυρία Άνδρεάδη, 
πρώτη ένεφάνισε τή θερινή περίο5ο 
τού 1938.

Ή  Μάγγη Γουίλη (κυρία Κατε
ρίνα Άνδρεάδη), κοπέλλα 26 χρό
νων, καλή, άξια, έξυπνη, δέν έχει 
καμμία άπό τίς χάρες, πού κάνουν 
τίς γυναίκες ποθητές. Ζή στό σπί
τι της, στή Γλασκώβη (εΐνε σχω- 
τσέζα) μέ τόν πατέρα της "Αλικ 
(Σταρένιος) καί τά δύο της άδέλ- 
φια, τό Τζαίημς (Δαμασιώτης)καί 
τό Δαυίδ (Γιολάσης). Μάταια καί 
οί τρεις προσπαθούν νά τήν παν
τρέψουν. ‘Η Μάγγη δέν εΐνε άσχη
μη Είνε κάτι χειρότερο: "Αχαρη.

Ά λλά  ένας σπουδαστής, φτωχός 
μά «δυνατός», 6 Τζών Σάντ (Χρη- 
στογιαννόπουλος) μή έχων βιβλία 
γιά διάβασμα, μπαίνει, κάθε βρά
δυ, άπό τά παράθυρο στό σπίτι 
των Γου|λη. Έκεί χρησιμοποιεί τήν 
βιβλιοθήκη, πού έχουν, χωρίς νά 
τήν μεταχειρίζωνται, καί διαβάζει. 
Τόν συλλαμβάνουν ένα βράδυ έπ’ 
αύτοφώρω. Στήν κουβέντα τοΰ κά
νουν μιά πρότασι: ©ά τού δώσουν 
τριακόσιες λίρες, γιά νά τελειώση 
τίς σπουδές του. Είς άντάλλαγμα 
ύποχρεούται έντός πέντε έτών νά 
παντρευτή τή Μάγγη, έκτός έάν αύ
τή ή παντρευτή έν τφ μεταξύ ή δέν 
τόν θέλη. Ό  Τζών Σάντ έπιτυγχά- 
νει στή ζωή του: ’Εκλέγεται βου
λευτής. Θριαμβεύει. Παντρεύεται τή 
Μάγγη, άλλά δέν τήν άγαπά. Δέν
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Τό ιδιόκτητο μέγαρο τοΟ Ταμείου Συντάξεων ήθοποιών, συγγραφέω ν, μουσικών κα Π εχνιτω ν Ηεατρου 
ποϋ θ' άρχίση νά κ τίζεται σέ λίγο στήν όδόν Ά γ ιο υ  Κωνσταντίνου.

(Σχεδιάγραμμα τοϋ άρχιτέκτονα κ. Γ. Μπόνη)

m m

μπορεί νά έκτιμήση πόσο τού είνε 
πολύτιμη στή ζωή του. Πρακτικός 
(σκωτσέζος εΐνε κι’ αύτός) φιλό
δοξος, άρριβίστας, πεπεισμένος δτι 
είνε άποκλειστικά αύτοδημιούργη- 
τος, δτι εΐνε «δυνατός», δτι κανείς 
δέν τόν βοήθησε ν’ άνέβη (ποιός, 
λοιπόν’ θά μπορούσε νά τόν βοηθή- 
ση αύτόν;) δέν εΐνε ώς τόσο στά 
βάθος κακός. Τή γυναίκα του δέν 
τήν άγαπά. Δέν προσέχει ώστε νά 
καταλάβη τί τής χρεωστά. Γεμά
τος άπ’ τάν έαυτό του δέχετφ τήν 
(ώς τόσο άποφασιστικά εύεργετική 
γιά τή σταδιοδρομία του) έπίδρα- 
σι τής γυναίκας του χωρίς νά κα- 
ταλαβαίνη τί τής οφείλει. "Ενας ύ- 
πουργός, σημαντικός παράγων τού 
κόμματος, ό κ. Βενέϊμπλ. (Άποστο- 
λίδης) τό ύποπτεύεται άλλά ή Μάγ
γη κάνει ο,τι μπορεί γιά νά πείση 
τούς πάντας πώς αύτή τό μόνο πού 
κάνει εΐνε νά χτυπά στή μηχανή 
τούς τόσο έπιτυχείς καί έκτιμώμε- 
νο’υς λόγους τοΰ άνδρα της. Μόνον 
μιά έξυπνη γερόντισσα, έξυπνη καί 
φίνα, γεμάτη πείρα τού χόσμου άλ
λά καί λεπτότητα καί καλωσύνη ’ί
ση μέ τήν εύθυμη έξυπνάδα της, ή 
κοντέσσα ντέ λά Μπριέρ, (Άνθή  
Μηλιάδη) καταλαβαίνει έ'ως ένα ση 
μεΐο τί γίνεται. Συμπαθεί γ ι’ αύτό 
τρυφερά καί διακριτικά δσο καί έ
ξυπνα, πολιτισμένα, σάν καλή με
γάλη κυρία, τή Μάγγη. "Οταν ό 
Σάντ βρίσκεται στά πρόθυρα τής 
ϋπουργοποιήσεως, τής τελικής κα- 
θιερώσεως τής έπιτυχίας του, άγα
πά μέχρι πάθους (τουλάχιστον έ'τσι 
νομίζει) τήν ώμορφη κοσμική κού
κλα Σίμπυλ (Μαίρη Ρώμα). Τό έ- 
ρωτικό αύτό έπεισόδιο ταράζει τήν 
συζυγική του ζωή. Αποφασίζει νά 
χωρίση. Ή  Μάγγη δμως πού τόν 
λατρεύει, δέν εΐνε «σάν τίς άλλες 

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

Τό θλιβερό τέλος τοϋ Καζανόβα. 
Καί κάποια οψ;μη κληρονομιά

Άπό τή ζωή τοΰ
Ιβάν Μοσζοϋκιν

"Ετσι παρέρχεται ή δόξα...
Α Ι άμερικανικαί έφημερίδες, ά 

ναγγέλλουν δτι άπέθανε στή Νέα 
Ύόρκη, έν ας βαθύπλουτος Ρώσσος 
διομήχανος, πού δέν άφήκε κανένα 
συγγενή. ‘Ο μόνος ό όποιος τοΰ ά- 
πέμενε, μέχρι τοΰ 
1938, ήτο ό άνε- 
ψιός του Ί δ ά ν  
Μοσζοϋκιν, ό πε
ρίφημος άστήρ 
τοΰ κινηματογρά
φου πού έσδυσε 
πρό τριετίας στό 
Παρίσι, σέ έσχά- 
τη άθλιότητα. Ή  
τύχη άργησε πά
ρα πολύ νά τόν 
ξαναθυμηθή !...

Ό  Ί  δάν Μοσ- 
ζοΰκιν !... Πρό 15 
χρόνων, ήτο ό Βα  
λεντΐνο τής Ε υ 
ρώπης. Ή  ζωή 
του £μοιαζε τότε 
σάν παραμύθι. Ή  
καλλιτεχνική δό
ξα τοΰ Μοσζοΰ* 
κιν, εφθασε στόν 
κολοφώνα της, δ
ταν ό μεγάλος 
Ρώσσος ήθοποιός 
επαιζε τό άλησμό 
νητο φιλμ «Καζα 
νόβας». Μ έ σ α  
στήν ξένοιαστη ά 
τμόσφαιρα τής 
Βενετίας τοΰ 18ου 
αίώνος, ό Μοσ- 
ζοΰκιν άνέστησε 
γοητευτικά, τή 
φυσιογνωμία τοΰ περίφημου Βενε- 
τσιάνου γυναικοκατακτητοΰ.

"Ε ν α ς  συμπατριώτης τοΰ Μοσ- 
ζοΰκιν, ό Τοΰλτσιν, είχε τήν εμ- 
πνευσι νά Ιδρυση στό Παρίσι, ένα 
καμπαρέ ύπό τόν άστερισμόν τοΰ... 
Καζανόβα. Ό  Μοσζοϋκιν, ήτο ό 
νουνός τοΰ νυκτερινού αύτοΰ κέν-

νηρτημένος στή πιό περίβλεπτο 
θέσι, παρίστανε τόν καλλιτέχνην 
είς τόν ρόλον τοΰ Καζανόβα. Ό  
διάκοσμος τοΰ όμωνύμου κέντρου 
ήτο όνειρωδώς πλούσιος, τό δέ προ

Τάζητήματα
τής εβδομάδας

τρου, δπου £νας μ εγά λ ο ς  η ίν κ ξ  ά-

Πορτραίτο τού Ίβ ά ν  Μοσζοϋκιν στό ρόλο τού Καζανόβα

σωπικόν του, £φερεν ένδυμασίας 
τής έποχής τοΰ μεγάλου Βενετσι- 
άνου γυναικοκατακτητοΰ.

Μέσα σ’ αύτό τό πλαίσιο τών ντε 
κόρ καΐ τών ένδυμασιών τοΰ 18ου 
αίώνος, ή περιβολή τών θαμώνων 
τού καμπαοέ καί τών καλλιτεχνών 
πού έλάμδαναν μέρος είς τό πρό
γραμμα , παρουσία,ζε ενα διασκεδα

στικόν άναχρονισμόν. Ά λ λ ά  δέν 
ήτο ή μόνη εκπληξις πού περίμενε 
οποίον πρωτοπήγαινε στόν «Καζα- 
νόδα».

Δίπλα είς τό τραπέζι τών Δου
κών τοΰ Ούΐνδ- 
σωρ— έκ τών τα
κτικών θαμώνων 
τοΰ κέντρου —  ό 
δραματογράφ ο ς 
Ά ν ρ ύ  Μπερστάίν, 
έκαμνε συχνά, 
«τά κηρύγματα 
τής αισθηματικής 
φιλοσοφίας του» 
— κατά τήν έκ- 
φρασιν τοΰ ίδίου. 
Κ α ί ή κόμησσα 
Βέρρα  Μαζιοΰκι, 
είς τόν «Καζανό
βα» ένεπνεύσθη 
καί 6γραψε τόν 
πρόλογο ένός έκ 
τών ώραιοτέρων 
μυθιστορημάτω ν 
της. Έ ξ  άλλου, ή 
Ζανέτ Μ ακδόναλδ 
δταν περνούσε ά
πό τό Παρίσι, δέν 
παρέλειττϊ νά πάη 
στόν «Καζανόβα» 
νά πιή σαμπάνια 
είς ύγείαν τών 
Γάλλω ν φίλων 
της. Μ άλλα λό
για , δέν ύπήρχε 
διασημότης τοΰ 
Νέου Κόσμου και 
τοΰ παλαιοΰ, πού 

νά μή έπέρασε άπ’ αύτ τό κέντρο 
τής Μονμάρτρης, δπου, τΙς παθητι 
κώτατές μελωδίες τών Ρωσσίδων 
τραγουδιστριών, διαδεχόταν ϊνα  
γλέντι πού κατέληγε σέ πανζουρ
λισμό, μέ τούς κοζάκικους χορούς, 
τούς οποίους είχεν · ώς κλού τό 
πρόγραμμα τοΰ «Καζανόβα». 

(Συνέχεια στή 4η σελίδα)

Γ ΙΑ  ΤΟ  Κ Α Λ Ο  ΟΛΟΝ

A rti τήν ερευνά, πβύ κά
νουν τ»  ι«Πρ*3κήνι*»> γύρω 
αϊτό τήν έπιδεώρηο». έ ν *  

προκύπτει. Πώζ ολβι, συγγρά
φει; κ * ί μουσικοί, πχρχόέχονται 
κι' ομολογούν πώ; ή φόρμ* τού 
9εατρικβύ αύτοΰ είδους γίνηκε 
τόσο στερεότυπη, ώστε —  αύτό 
τό λέμε έ,μείς —  & μ χ  ίδή κανείς 
μιά επιθεώρηση σ’ ενα 8εατρο νά 
μήν έχη άνάγικη νά παρακολού
θηση καί ίεύτερη, πού παίζεται 
σ’ άλλβ. Ή  ίδια αναλλοίωτη 
συνταγή. Ό  Μενιδιάτης έδώ. ο 
Μ ενιδιάτης κ ’ έκεΐ. Ό  με&υσμέ 
νος έδώ, ό μεδυαμένο·: κ ’ έκεϊ. 
Ή  τριφωνία έδώ —  ό θεός πολ
λές φβ>ρές νά τήν κάνη τριφω
νία! — ή τριφωνία κ ’ έκεϊ. Ν τ ι
ζέρ έδώ, ντιζέρ κ ’ έ κ ε Γ  ή Πα
ληά Ά 8 ή να  έδώ, ή Παληά Ά -  
?ήνα κ ’ έκεί. Τ ά  δύστ- 'r*  πολ
λές φορές δίστιχα έδώ, ή ίδια 
δυστυχία πολλές φορές στά δί- 
στιχ.χ κ ' έκεί. ’Αποθεωτικό καί 
ξείεωτικό φινάλε έδώ. τό ίδιο 
καί χειρότερο έκεϊ. Σ κέτς  έ
δώ, σκέτς έκεΐ. Χορευτικά νού- 
με.ρα έδώ, χορευτικά νούμερα κ ’ 
έκεϊ. Κακό μπαλέττβ έδώ, κακό 
μπαλέττο κ ’ έκεϊ.

Κ ι ’ ομως τό έλαφρό Λ υ ρ ικό  
9έατρο διαθέτει τόσα πολύτιμα 
κ ’ έξ,χιιρετικά τα λέντα  καί γ ε ν ι 
κά  ό η 5 ϊ"β ιό ; τού έπιίεωρη^ια- 
κού δεάτρου ρ ίχνετα ι μέ  τέτοιο  
κέφ ι καί τέτβιο Διονυσιασμό στή 
δουλειά του, ώστε άν βρισκότα 
νε  ό συγγραφέας, πού &ά τόν έ
βγαζε άπό τή ρουτίνα της ση
μερινής έπιδεώρησης κα ί τού έ
δ ινε  τ ή ν  εύκαιρία  νά δημιουρ- 
■γήση άπάνω σέ κά τι πβύ είνα ι 
κα ινούργιο  καί πρωτότυπο, ή 
πλούσια α να μφ ισβήτητα  σημερ ι
νή  άπ 'ίίοσή του θά πβλλαπλασι- 
αζότανε γιά  τό κα λό  ό λω ν.Κ ο ι
νού πληρώ νοντος, δεατρώνβυ 
είσιπράττβντος κα ί συγγραφέω ν 
καί ήδοποιών π ληρω νομένω ν.

ΕΝ Α  Σ Ο Φ Ο  ΓΝ Ο Μ ΙΚ Ο

Φ ταίνε οΐ θεατρώνες; Φταίνε οί 
συγγραφείς; Φταίνε τά συμβό
λαια, πού κάνουν μέ τούς θεα

τρώνες του οί ήθοποιοί; Φταίει ή 
έλλειψη πνεύματος; Φταίει ή τε
μπελιά πού παραδέρνει τούς περισ 
σότερους συγγραφείς τού έπιθεω- 
ρησιακού θεάτρου ; Φταίει ή 
προοδοφθόρος άντίληψη δλων 
τών παραγόντων τού έπιθεωρησια- 
κού θεάτρου, δτι «έτσι τάβραμε έ’- 
τσι θά τ’ άφίσουμε»; Φταίει τό κοι
νό; Γ  ιά μάς ό καθένας άπ’ δλους 
τούς παραπάνω εύθύνεται, άλλος 
περισσότερο άλλος λιγώτερο γιά 
τήν άπειλουμένη χρεωκοπία ένός εΐ 
δους θεατρικού, δπως είναι ή έπι
θεώρηση, πού στό κάτω-κάτω τής 
γραφής εΐναι καθαρά έλληνικό εί
δος. Γ  ιατί δέν πρέπει οΰτε ό άριθ- 
μός τών παραστάσεων, οϋτε ό άριθ 
μός τών εισπράξεων, πού πραγμα

τοποιούν oi έπιθεωρήσεις, νά μάς 
δημιουργούνε ψευδαίσθηση, ώστε νά 
διακρίνουμε τή ζωή έκεΐ, πού ύπάρ- 
χει ά θάνατος. Γ  ιατί ή ζωή πού 
βλέπουμε τίς περισσότερες φορές 
άπάνω στή σκηνή είναι τά νειάτα, 
καί τό μπρίο, καί τό κέφι, κι’ «  
ένθουσιασμός τών ηθοποιών κι’ 6 
θάνατος πού δέν τόν βλέπομε μέ 
γυμνό μάτι εΐναι ή ρετσετοποίηση 
τής έπιθεώρησης.

Συγγραφείς, άξιοι γιά τό έπι- 
θεωρησιακά θέατρο, δόξα σοι ό Θε
ός, ύπάρχουν. ’Ηθοποιοί μέ πλού
σιο ταλέντο έπίσης. Θεατρώνες πού 
νά δαπανάνε δεκάδες χιλιάδες γιά 
τό άνέβασμα μιάς έπιθεώρησης Ο
μοίως. Σκηνογράφοι μ’ άνεπτυγμέ- 
νο τά αίσθημα τού ώραίου έπίσης. 
Τ ί λοιπόν λείπει; Λ ίγη  καλή θέ
ληση. Καί «θέλειν- έστί δύνασθαι» 
λέει ένα σοφό γνωμικό.

ΑΠΟ  ΔΩ Κ Α Ι Π Ε Ρ Α  Τ Η Σ  Ρ ΙΤ Α Σ

Τ ό «Ξύπνημα» τοΰ κ. Ά λ . Αι* 
δωρίκη, πού άνεβάστηκε τήν 
περασμένη Πέμπτη στό θέατρο 

«Λυρικό» άπό τά τμήμα τοΰ ήμι- 
κρατικού θιάσου Κοτοπούλη,γιά νά 
μεταφερθή άπό χθές στό χειμωνιάτι 
κο θέατρο Κοτοπούλη, άξιζε νά παι- 
χτή καί γιατί έ'ε ωσε τήν εύκαι
ρία ν’ άποκαλυφθή σ ’ δλη του τήν 
έ'κταση κ’ έ'νταση τό πλούσιο καί 
δημιουργικά ταλέντο τής κ. Ρίτας 
Μυράτ.

'Ίσ α με  τώρα κάθε έμφάνιση τής 
κ. Ρίτας Μυράτ στή σκηνή ήταν 
καί μιά άξιόλογη υπόσχεση γιά τό 
μελλοντικά ξετύλιγμά της. Μέ τό 
ρόλο τής Μάρως στό «Ξύπνημα» 
τού κ. Α. Λιδωρίκη τό μέλλον γ ί
νηκε παρόν γιά τήν κ. Μυράτ. Μιά 
πραγματική άποκάλυψη, πού δμως 
οσοι παρακολουθούσαν τήν έργατι- 
κότητα, τήν πίστη καί τόν ένθου- 
σιασμό τής ύπερευσυνείδητης καλ- 
λιτέχνιδας τήν περιμένανε, σάν κά
τι πού άφεύκτως θά έρχότανε μιάν 
ήμέρα. Καί ή ήμέρα αύτή ήρθε.

Ό  κ. Ά λ .  Λιδωρίκης μπορεί νά 
είναι υπερήφανος, γιατί άν δέν έ
γραψε ενα πολύ καλό έργο, έδω
κε ομως τήν εύκαιρία ν’ άπο
καλυφθή σ ’ ολη της τήν όμορφιά 
ή δημιουργική δύναμη τής κ. Ρ ί 
τας Μυράτ, ή καλύτερα άπό δώ καί 
περα τής Ρίτας.

Λ Ο ΙΠ Ο Ν  ;

Ο κ. Ά λ . Λιδωρίκης είναι άκό
μη νέος, ή φυσιογνωμία του 
εΐναι πάντα πρόσχαρη, οΐ πόρ 

τες τού θεάτρου τού άνοιχτήκανε 
εύθύς άμέσως χωρίς δυσκολίες, άν- 
τιδράσεις δέν συνάντησε στή ζωή 
του, γιατί λοιπόν αυτός ό άρρω- 
στημένος πισσιμισμός σ’ δλα του 
σχεδόν' τά έργα; Νά ήταν ή άπαι- 
σιοδοξία του αύτή ό άντίλαλος τοΰ 
ψυχικού του κόσμου, τότε ό κ. Α. 
Λιδωρίκης θά ήταν συνεπής πρός 
τόν έαυτό του. 'Οπόταν και τα έρ-

( Συνέχεια στήν 2ή σελίδα)

CfΕνας ώραιολάτρης
Ποιητής
CK. Π. Καβάφης)

Τοΰ κ. Γιάννη Β. Ίωαννίδη
. 'Η τελευταία λέξη δέν έχει βέβαια 

άκόμα γραφτή γιά τόν Κωνσταντίνο 
Καβάφη καί τό έργο του. Θ' άργήσει 
πολύ ν’ άκουσθεΐ κι’ ’ίσως άκόμα νά 
μήν ειπωθεί ποτέ, γιατί δσο κανείς 
προσπαθεί νά μπή βαθύτερα στό νόη
μα τής ζωής του καΐ τής τέχνης του, 
τόσο περισσότερο χάνει τά ίχνη του 
γύρω άπ’ τήν άβέβαιη κι’ άμψίβολη 
προσωπικότητα τοΰ Αλεξανδρινού ποι
ητή. 'Ο  Κωνστ. Καβάφης υπήρξε ό 
ποιητής μέ τή μεγαλύτερη έσωτερική 
δίψα, τή δίψα έκείνη πού τουφερνε τήν 
άλγεινή χαρά τών αισθημάτων άπ’ άν
τίθετο δρόμο. Κλεισμένος άποκλειστι- 
κά στόν έαυτό του, άδιαφοροΰσε τέλεια 
γιά κάθε άλλο πράγμα πού βρισκόταν 
έξω άπ’ τά σύνορα τού ψυχικού του κό
σμου, χωρίς νά νοιάζεται γιά καμμιά 
επίδειξη στούς πολλούς έκείνους πού 
τριγυρνώντας έξω άπ’ τά «τείχη» του, 
μάταια προσπαθούσαν νά τά περάσουν 
γιά νά μπούν στό πλανερό μυστήριο 
τής ζωής του. Δέν είναι λοιπόν καθό
λου παράξενο ο,τι ώς τώρα έχει ειπω
θεί γιά τόν μυστικόπαθο ποιητή πού ή 
διατήρηση τής υλικής ζωής τού εΐχε 
γίνει ένα άπλά μέσο γιά νά έκφράσει 
τόν ήδονισμό, τήν άρχαϊκή του αύτή ώ- 
ραιοπάθεια πού ξεχύνεται μέ τόν πιά 
έντονο χρωματισμό στό περισσότερο 
έργο του καΐ πού θερμαίνει περίπαθα 
τάν παγερό ορίζοντα τής αισθητικής 
του ζωής.

Συχνά ό Καβάφης ξαναγυρίζει στό 
’ίδιο θέμα προσπαθώντας μονάχα νά τό 
άλλοιώσεις, νά τό πλαστογραφήσει, δί- 
νοντάς του κάτι έλαφρά καινούργιο γιά 
νά τό συγκεντρώσει γύρω άπ’ τό σύ
στημά του καί νά ύποστηρίξει καλύτε
ρα τίς άπόψεις του. Μάς ξαφνιάζει ά
κόμα περισσότερο ή ποίησή του καθώς 
μάς παρουσιάζεται κατάσαρκα νοτισμέ- 
νη άπ’ τή ναρκωτική γλύκα τής άνώμα- 
λης φύσης του, πού μάς δείχνει ολοκά
θαρα τό άντικαθρέφτισμα τοΰ μολυσμέ- 
νου άπό μιάν άχαρη διανόησι, είναι 
του. 'Ωστόσο ό ’ίλιγγος τού έγκεφα- 
λισμού, τού άκατάπαυστου έσωτερικού 
του στοχασμού άνύψωσε σέ κάτι πο
λύ έκλεπτυσμένο, σέ κάτι έξαιρετικά 
αισθητικόν τόν παθητικό έρωτισμό τον

άπέναντι στή νεότητα καί στό κάλλος 
'Η  τάση γ ι ’ αύτή τήν άλήθεια βγαίνε 
σά μιά έσωτερική άκατανίκητη ά· 
νάγκη, άπό τήν άνησυχία πού γεννάει 
στήν ψυχή του ή άδιάλλαχτη είλικρί· 
νειά του καί περισσότερο άκόμα ή φι
λοσοφία του πού καταλήγει στό σεβα
σμό, στό σεβασμό αύτό πού είναι σά 
μιά άπολυτρωτική προσπάθεια τής ψυ
χής του άπό τίς έσωτερικές άσυμφω- 
νίες της.

‘Ο Καβάφης άκολούθησε πιστά τό 
δρόμο τών αισθημάτων του, τό πλήθος 
τών άνώνυμων έπιθ-ιμιών του, υπακού
γοντας άπόλυτα στίς μυστικές έπιτα- 
γές τους. Παρ’ δλα αύτά ήταν ένας ά- 
παλός όργανισμός πούχε άνάγκη άπό 
λεπτή τροφή. Ή  ψυχή του έμενε πλημ
μυρισμένη άττ’ τή λατρεία τού ώραίου 
κι’ ίσως ή λατρεία του αύτή νάτανε με
γαλύτερη άκόμα, αν δέν έστερείτο καί 
τοΰ παραμικρότερου ταλέντου. Θάπρε
πε τούς μεγαλύτερους καλλιτέχνίς νά 
τούς άναζητήσουμε άνάμεσα σέ κείνους 
πού δέν έχουν πάρει ούτε μιά φορά τή 
πένα στά χέρια τους. Κ ι’ ά Καβάφης 
δέν έπρεπε νά γράψει οϋτε λέξη, γιατί 
ήταν ποιητής τής ίδιας του τής ζωής 
κι’ ή ζωή του αύτή καί μόνο ήταν αρ
κετή γιά νά τόν άναδείξει τέτοιον. Εί- 
δωλολατρικά άγάπησε τήν τέχνη, 6α- 
θειά σάν έφηβος πού πρώτη φορά ερω
τεύεται κι’ ό έρωτάς του αύτός δέν ή
τανε παρά τό άπαύγασμα μιάς έξιδα- 
νίκευμένης αισθησιακής ήδυπαθείας, 
πού τάν κυβερνούσε όλόκληρο. Πάντως 
τό έργο τού Καβάφη δέ 6ά μπορούσε 
νά σταθεί ούτε κάν σιμά στό έργο έ
νός πρωτάρη ποιητή, γιατί δέν κλείνει 
μέσα του καί τό παραμικρότερο ’ίχνος 
άπά τούτο πού ονομάζουμε τέχνη. Τό 
θάμα ώστόσο πού έγινε καί πήρε ένα 
νόημα τόσο πλατύ, ήταν αύτή καί μό
νο ή αύθαίρετη παραβίαση τών φυσι
κών της νόμων καί περισσότερο άπ’ δ
λα τά έξΟίίρετικό φανέρωμα τής δύνα
μης τού ποιητή πάνω στίς λεπτομερει
ακές περιγραφές ένός άγνωστου κό
σμου πλημμυρισμένου άπό άβάσταγο> 
πάθος, ένός κόσμου μέ τις καθημερι
νές εκδηλώσεις του, μέ τίς έναλλαγές 
του πού κυρίοιρχο, τού άνέδαινε άπ’ τά 

(Συνέχεια στήν 5η σ«λί&«)



Μέ τήν πρωινή άμαζοστοιχία τής 
περασμένης Πέμπτης άνεχώρησε 
γιά τή Θεσσαλονκη κα Ιτό δεύτερο 
τμήμα τής Λυρικής Σκηνής τοΰ Βα
σιλικού θεάτρου.

— Ή  Λυρική Σκηνή θ' άρχίσπ τΙς 
παραστάσεις της στό Βασιλικό Θέα
τρο Θεσσαλονίκης στίς 21 τοΰ μη
νάς μέ τή «Νυχτερίδα» τοϋ Στρά
ους.

— " Ισαμε τότε θά συνεχίζωνται 
οι παραστάσεις τοϋ Δραματικού 
Τμήματος.

— Χθές έπέστρεφαν άπό τή θεο
σαλονίκη ό Γενικός Διευθυντής τοΰ 
Βασιλικού θεάτρου κ. Κ. Μπαστιας, 
καθώς κι’ ό Γραμματεύς και Διευ
θυντής τοϋ Δραματολογίου τοϋ βα
σιλικού Θεάτρου κ. "Αγγ. Τερζάχης.

— Χθές δόθηκε ή τελευταία παρά- 
στασις τοΰ έργου τοϋ κ. Ά λ . Λι- 
δωρίκη «Τά ξύπνημα» στό θέατρο 
Λυρικό, άπό σήμερον δέ μεταφέρε- 
ται στό χειμωνιάτικο θέατρο Κοτο
πούλη, πού, δπως εΤνε γνωστό, εΐνε 
ένα άπό τά δροσερώτερα θέοτρα 
τής ’Αθήνας.

— Άπό σήμερον στό «Λυρικόν» 
θά συνεχιστούν άπό τό άλλο τμήμα 
τοϋ θιάσου Κοτοπούλη, οΐ παραστά
σεις τής κωμωδίας τσΰ Σαβοάρ 
«Μπανκό». *

—  Ό  ήθοποιός τοϋ θιάσου Άνδρε- 
άδη κ. Μορίδης προσελήφθηκε άπά 
τήν πρώτη’Οκτωβρίου στό θίασο τής 
Κοτοπούλη. j

— Ό κ. Γ. Πώπ βρίσκεται στήν ΑΙ- 1 
γινα δπου καί γράφει τήν νέα του 
κωμωδία, πού τήν προορίζει γιά τήν 
κ. Κοτοπούλη, πού μάλιστα έχει 
ουνεννοηθεί σχετικά μ’ αύτή.

— Ή  ύπόθεσις τής κωμωδίας τοϋ 
κ. Γ. Πώπ γίνεται σέ μιά λουτρό- 
πολι, περιστρέφεται δέ γύρω στά 
διαζύγια.

— Ή  κ. Μαρίκα Κοτοπούλη, συγο- 
Εευομένη άπό τόν κ. Κωστή Μπα- 
οτιά μετέβη τήν περασμένη Δευτέ- ; 
ρα στή Βέρροια, δπου παρηκολού- 
θησε τήν παράσταση τοϋ «’Εμπόρου ) 
τής Βενετίας» άπά τό Α ' Ά ρμ α  
τοΰ θέσπιδος.

— 01 άκόλουθες πληροφορείς έζ- 
αιρετικοΰ ένδιαφέροντος, μάς δίδον
ται άπό τις άρμόδιες ύπηρεσίες τοϋ 
Ι’ιμικρατικοϋ θεάτρου Μαρίκας Κοτο
πούλη.

— Κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 
τοΰ Αύγούστου τοΰ παρελθόντος έ 
τους 1939 μέχρι τοΰ έφετεινοϋ Αύ
γούστου, τό ήμικρατικόν θέατρον έ 
δωσε διά των δύο συγκροτημάτων 
5001 έν  6λψ παραστάσεις εις τήν 
πρωτεύουσαν, τόν Πειραιά καί τά 
περίχωρα.

— 01 εισπράξεις τΟν 1001 παρα
στάσεων άνήλθον Οτά ποσόν των 8'Λ 
περίπου έκατομμυρίων δραχμών.

— Άνεβιβάσθησανέν δλψ 26 έργα 
έκ  τών όποιων 21 νέα καί 5 έπανα- 
Λήψεις. Έ κ  των 26 τά 8 ήσαν έλ
ληνικά.

— Ής μεγαλύτερες κατά σειράν 
εισπράξεις έπραγματοποίησαν τά 
δύο έλληνικά έργα «Τιμόνι στόν Έ 
ρωτα» καί «Κωμωδίες τής Ζωής», 
τρίτη δέ ή άρχαία τραγωδία «Ήλέ- 
κτρα».

— Τό Βραματολόγιαν τής προσε
χούς περιόδου 1940 — 1941 θά ά- 
ναγγελθρ περίτό τέλος τοϋ τρέχον
τος μηνάς, εύθύς ώς τό έγκρίνει ά 
Γενικός Διευθυντής τών Κρατικών 
Σκηνών και Κυβερνητικός ’Επίτρο
πος τού θεάτρου Κοτοπούλη κ. Κω- 
οτής Μπαστιας.

— Πρός τόν σκοπόν αύτόν, ό Δι
ευθυντής τής ήμικρατικής σκηνής κ.
Γ . Χέλμης θά πάρ στή Θεσσαλονίκη 
δπου βρίσκεται φιλοζενουμένη τοϋ 
Βασιλικού θεάτρου ή κ. Μαρίκα Κο- 
τοπβύλη. 1 1

— Τήν κωμωδία τοΰΜπάρρυ «Αύτό 
πβύ ζέρει κάθεγυναίκα» πού παίζε
ται οτό θέατρο Άνδρεάδη μέ κατα
πληκτικήν έπιτυχίαν, θά διαδεχθρ τό 
νέο  έργο τοϋ κ. Γ. Ξενοπούλου «Νύ
χτα γεμάτη θάματα».

— Τό νέο έργο τοΟ κ. Γ. Ξενο
πούλου δέν εΐνε πρωτότυπο άλλά 
διασκευή κάποιου έγγλέζικου πα- 
ληοϋ έργου.

— Ό  κ. Ξενόπουλος δέν άποκρύ- 
πτει, πώς ή κ. Άνδρεάδη τοΰ διη-

γήθηκε τήν ύπόθεση καί πώς αύτός 
μέ τήν δεζιοτεχνία πού τόν διακρί
νει έκέντησε άπάνω στόν καμβά 
πού τοΰ δόθηκε έτοιμος, ένα έργο 
δικό του.

— Τό πρωί τής περασμένης Κυ
ριακής οτό σπίτι τοΰ κ. Γ. Ξενοπού
λου, δπου έπήγε καί ή κ. ’Ανδρεά
δη, έγινεν ή διανομή τοϋ νέου του 
έργου, άπό τής Δευτέρας δέ άρχί- 
σανε καί οι δοκιμές του.

— Γύρω στήν κ. 'Ανδρεάδη, πού 
θά δημιουργήση τή νεαρή ήρωίδα, 
θά παίξουν οί κυρίες καί δεσποινί
δες Μηλιάδη, Εύαγγελίδη,Ξανθάκη, 
Λεκοϋ, Ρώμα καί οί κύριοι Χριστο- 
γιαννόπουλος, Άποστολίδης, Δαμα- 
σιώτης, Οίκονομίδης,Οαρμάκπς,"Στα
ρένιος κ. λ. π.

— Τά πρόσωπα τοΰ έργου, μέ τά 
δευτερεύοντα, εΐνε έν  δλιμ δεκαε
πτά, ώστε θά έμφανιοθή όλόκληρος 
σχεδόν, ό θίαοος.

— Τό «Νύχτα γεμάτη θάματα», 
σκηνοθετεϊται καί διδάσκεται άπό 
τόν κ. Σαραντίδην, τάς δέ σκηνο
γραφίας φιλοτεχνεί ό κ. Βακαλό.

— Ήώραιότερη εΐνε τής δεύτερης 
εικόνας στήν β ' πράξη πού παρι
στάνει πάρκο κατά οεληνόφωιον 
νύκτα. Οί άλλες εΙκόνες — τό τρί- 
πρακτον έργον έχει τέσσερες -  γί
νονται σ’ ώραία σαλόνια.

— Ό  κ. Δ. ' Ιωαννόπουλος διάβα
σε στό θίασο τής κ. Άνδρεάδη τό 
νέο του έργο «Μιά τού κλέφτη».

— Τό νέο έργο τού κ. Ίωαννοπού- 
λουεΐνεκωμωδία, άρεσε στόν θίασο 
καιθά συμπεριληφθρ στό χειμερινό 
ρεπορτόριό του.

— Όκ. Άργυράπουλος μέ τάν θί
ασό του κάνει χρυσές δουλειέ.ς στά 
πίίοάστεια, δπόυ παίζει 3 — 4 φορές 
τήν έβδομάδα.

— Πρός οτιγμΛν ό κ. Άργνρόπου- 
λας σκέφθηκε νά πάρ στάς Πάτρας 
και στή Θεσσαλονίκη, μέ τήν εύκαι
ρία πού λήξανε οί παραστάσεις τοΰ 
Δραματικού Τμήματος τοΰ Βασιλικοΰ 
Θεάτρου καί στόθέατρο «Μακέδο», 
όπου παίζει τώρα, νά έγκατασταδή 
ό όπερεττικός θίασος ΟΙκονόμου.

—Ή  σκέφις αύτή ναυάγησε γιατί 
μετοξύ τοϋ ιδιοκτήτη τοϋ θεάτρου 
κ. Μακέδου καί τοΰ θιασάρχου κ. 
Οικονόμου δέν έπήλθε συμφωνία σέ 
μερικά σημεία οικονομικής φύσεως.

— "Ετσι ό κ. Άργυρόπουλος θά 
παραμείνρ όλόκληρο τό καλοκαίρι 
έδώ, συνεχίζοντας καί τΙς τριοε- 
βδομαδιαίες κερδοφόρους παραστά
σεις του στά προάστεια τών Α θ η 
νών, ένφ Οτόέδώ θέατρο του θά 
παίζρ έπανάλήφεις παλαιών έπιτυ
χιών του.

— Λόγιρ τών ύποχρεώσεων πού ά- 
νέλαβε ό κ. Άργυρόπουλος άπέναν- 
τι τών ιδιοκτητών τών προαστειακών 
θεάτρων, ύστερα άπό κοινή συμφω
νία τοΰ νέου συγγραφέως κ. Γ. Πρά 
τσικα καί τοΰ κ. Άργυροπούλου, ά- 
ποφασίστηκεή παράσταση τοΰ έρ
γου τού πρώτου «Πείσμα στό πεί
σμα» ν ' άναβληΟή γιά τήν χειμε
ρινή περίοδο.

— Ό  κ. Άργυρόπουλος θ’ άρχίσρ 
τις παραστάσεις του στό χειμερινό 
θέατρο μέ πρωτότυπο έργον γνω
στού συγγραφέως.

— Ό  θίασος Νίτσας Γαϊτανάκη — 
Γιώργου 'Ολυμπίου, μετά τήν κατα
πληκτική £ργαοία του στή Ολώρινα, 
έπεσκέφθη τήν Κοζάνη καί έδωσε 
τήν πρώτη του μέ τό έργο τοΰ κ. 
Δημ. Ίωαννοπούλου «"Ερως είς τά 
τετράγωνον» ένώπιον 800 θεατών 
πού κατέκλυσαν τό θέατρον.

— Ή  «Ένω σ η  Καλλιτεχνών» κά
τω άπό τήν διεύθυνση τοϋ κ. Γ . Κου
κούλη, συνεχίζοντας τήν θριαμβευ
τική της περιοδεία στίς κυριώτε'ρες 
πόλεις-‘τής 'Ανατολικής Μακεδονίας 
καί Θράκης, άρχισε τήν περασμένη 
Δευτέρα τΙς παραστάσεις της^,στή 
Καβάλλα, μπρός σέ πολυπληθές ά- 
προατήριο.

—Παίχτηκε ή κοινωνικά σάτυρα «Γιά 
μιά γυναίκα», m b  άρεσε πολύ καί 
καταχειροκροτηθήκανε δλοι oi έκ
τελεστές μέ έπικεφαλής τόν κ. Γ. 
Κουκούλη, τις δίδες Μαλαίνα, Χρι- 
στοπούλου καί Στάσα Ίατρίδου, τήν 
κ. Οίνα Τζιφοΰ, τούς κ.κ. Κοντογι- 
άννη, Τάκη Μακρίδη κ.λ.π.

Τά ζητήματα
τής εβδομάδας

(Συνέχεια <5πγ4 τήν 1η σελίδα)

γα  του θά ήσαν άληθινά άττό τήν 
άρχή ίσαμε τό τέλος.

"Ομως οταν έργα του σάν τά 
«Έδώ  θά μείνουμε γιά πάντα» καί 
τό τελευταίο του «Τό ξύττνημα»,ττοΰ 
δέν είναι καθόλου αμοιρα άρετών, 
δέν έχουν τή δύναμη νά εΰσταθή- 
σουν στή σκηνή, γιατί δέν κάνουν 
τόν έκλεκτό συγγραφέα ν’ άναζη- 
τήση τήν αίτια τών άτυχιών του 
αύτών; Γ  ιατί τότε είμαστε βέβαιοι 
πώς τό σκότωμα τοΰ ένθουσιασμοΰ 
καί ή ίπτοταγή τού αισθήματος στή 
σκέψη είναι οί έχθροί τών έργων 
του.

Καί δσοι μέ άγάιτη καί καλή πί
στη παρακολουθούνε τήν συγγρα
φικήν έργασία τοΰ φίλου συγγρα
φέα διακρίνουν ιδίως άπό μερικές 
σκηνές τής δεύτερης καί τρίτης 
πράξης τοΰ τελευταίου του έργου 
πώς ούτε ό ένθοικτιασμός, ρΰτε τά 
αίσθημα λείπει άπ’ αύτόν. Λοιπόν;

Τ Ι Γ ΙΝ Ο Ν Τ Α Ι Τ Α  Τ Σ Ι Γ Α Ρ Ε Τ Τ Α ;

Ε ύχόμεθα όλόψυχα ή νέα έπιθε
ώρηση τών κ. κ. Μαμάκη καί 
Γιοκαρίνη νά μήν μοιάση μέ 

τήν «Σταχτοπούτα» τών ίδίων 
συγγραφέων, άλλά νά σπιθίζει άπό 
πνεΰμα άπ’ άρχής μέχρι τέλους.

Ά λλ* δν ή σπίθα παραμένει 
κρυμμένη 'στή στάχτη, γιά νά θυ
μηθούμε καί λίγο τόν ποιητή— πρά 
γμα ποΰ καί πάλιν τ ’ άπευχόμεθα, 
τί γίνονται παρακαλοΰμε τά τσι-

γαρέττα Ματσάγγου, που σ’ αύτά 
«είχαν ριχτεί», δπως άνάγγειλε σχε
τική ρεκλάμα πού δημοσιεύθηκε 
στις έφημερίδες δταν έ'γραφαν τήν 
καινούργια έπιθεώρηση τους.

Ό  μϋθος δηλοΐ δτι ot κ. κ. Μα- 
μάκης καί Γιοκαρίνης δέν έχουν 
μόνό τήν ΰποχρέωσι άπέναντι τοΰ 
έαυτοΰ των, νά δικαιολογήσουν τό 
ονομα τής καινούργια τους έπιθε- 
ώρησης «Σπίθα», άλλά καί άπέναν- 
τι τών τσιγαρέττων Ματσάγγου.

Ε Ρ Ρ Ε Τ Ω  Τ Ε Τ Ο ΙΑ  «Μ Α Ν Τ ΡΑ »

Μ ιά άσκήμια πού ίγινε τίς τε
λευταίες αύτές ήμέρες στή 
«Μάντρα» τού Ά τ τ ίκ  πρέπει 

νά μήν έπαναληφθή. Τό άνέβασμα 
άπάνω στή σκηνή άνθρώπων αδικη
μένων άπό τή φύση μ’ άντικειμενι- 
κό σκοπό τήν προσθήκη μιάς άκό
μη δήθεν διασκέδασης γιά τό κοινό, 
άποτελεί έγκλημα καί είς βάρος 
τοΰ άνευθύνου άδικημένου καί εις 
βάρος τοΰ ύπευθύνου θιασάρχη, άλ
λά καί αύτοΰ άκόμη τοΰ κοινοΰ,πού 
ζητάει τό γέλιο έκεΐ πού ύπάρχει 
ή δυστυχία.

"Α ν  πρόκειΐαι ή «Μάντρα» τοΰ 
Ά τ τ ίκ  νά έργαστή καί νά ζήση μέ 
τήν έκμετάλλευση τών πνευματικών 
άνωμαλιών τοΰ ένός καί τοΰ άλλου 
κι’ δχι τοΰ πραγματικού κι’ άναμ- 
φισβήτητου ταλέντου τοϋ Διευθυν
τή της καί τών συνεργατών του, 
έρρέτω τέτοια Μάντρα.

Τ Δ  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ

’Από τήν παράσταση

της «Ιερής  
Φλόγας»

Σ Τ Α  Ν Τ Α Μ Α Ρ ΙΑ  = 
Τ Ο Υ  Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ

Δυό χιλιάδες, πάνω - κάτω, θεατές, 
μέ έπικεφαλής τόν κ. Πρωθυπουργό καί 
τήν κ. Μεταζά, τόν Κυβερνη-, κά 'Επί
τροπο Νεολπτίς κ. Ά λ . Κανελλόπουλο, 
άνώτερους βαθμοφόρους τής Ε.Ο.Ν. καί 
άξιωματικούς, καί πολλούς άλλους έπι- 
σήμους, δόθηκε τήν περασμένη Κυρια
κή, τό βράδυ στίς 10  καί στο «φυσ'κό 
θέατρο τής Ε.Ο.Ν.», οτά Νταμάρια τοΰ 
Λυκαβηττού, τό πατριωτικό ΐμγο  τοΰ 
διαλεχτοΰ θεατρικοΰ συγγραφέα κ. Δ. 
Μπόγρη.

.Η παράσταση σημείωσε έξαιρετική έ 
πιτυχία. Μποροΰσε δμως νά οημειώορ 
ύπέρ- έξαιρετική, άν οί έκτελεστές ή
ταν κύριοι τοϋ έαυτοϋ τους. Γιατί έ 
νώ μέν στίς τελευταίες δοκιμί,ς ήταν 
σέ «φόρμα», στήν έπίσημη έμφάνισι ά- 
δικήσανε σχεδόν, τό κείμενο.

'Οπωσδήποτε τό έργο, «μία σειρά εΙ- 
κόνων άπό τήν μακραίωνα ιστορία τής 
'Ελλάδος πού συνδέονται άναμεταξύ 
των διά τής φωνής ενός όμιΛητοΰ, 6- 
στις εις τό έργον άντιπροσωπεύει τήν 
«Φωνήν τής Ίστοραίς», δχι μόνον ά
ρεσε άπλά, άλλά κυριολεκτικά γοήτευ
σε τό άκροατήριο, ή καλύτερα τούς 
θεατές, γιατί κυρίως θεαματικό ήταν 
καί έκανε τά οτήθια μας νά φουσκώ
νουν άπό έθνική ύπερηφάνεια.

Ή  έναρξη έγινε άκριβώς στίς 10 τό 
βράδυ, δηλαδή λίγα λεφτά μετά τήν 
έμφάνιση του Άρχηγοϋ τοΰ Νέου Κρά
τους, μέ τόν παρακάτω πρόλογο τοϋ 
συγγραφέα, πού τόν άπήγγειλε ο ίδιος 
άπό τό μικρόφωνο :

«Τό κίνητρο τοϋ κόσμου, Έλληνική 
Νεολαία, εΐνε ή ψυχή. Μέ τό φώς της 
ό άνθρωπος άνοιξε τούς δρόμους πρός 
τόν πολιτισμό. Στό φώς της.,λάξευσε 
τά σκαλοπάτια πού τον έπιτρένανε ν ’ 
άφήσρ τό χώμα καί ν ’ άνεβαίνρ ρέρα 
μέ μέρα, πρός τό θεό !

Ή  μεγάλη σας πατρίδα, Λ 'Ελλάδα, 
μπορεί νά καυχιέται πίος έδέσμευοέ τό 
περισσότερο άπ' αύτά τό φώς και τό 
συνεκράτηοε χιλιάδες χρόνια στό βωμό 
της. "Οταν δλος ό άλλος κόομος ήταν 
βουτηγμένος στό πιό ζοφερό σκοτάδι 
— γράφει ή Ιστορία — ή πολ τιομένη 
'Ελλάδα έλεγε, οτά μαζεμένα γύρω ά
πό τό βωμό της παιδιά, αύτά περίπου 
ηού σαλπίζει ύστερα άπό 2 .S00 χρόνια 
εις τήν νεότητα ή φωτσιμένα σημερινή 
άνθρωπότης : «Ό  άνθρωπος πρέπει νά 
εΐνε ώραίος έσωτερικώς καί έξωτερικώς. 
Πετάχτε άπό τήν καρδιά σας ό,τι φτη
νό καί ταπεινό καί καλλιεργήστε δ,τι 
ώραΐο καί εύγενικό».

Έ λ ε γ ε  : «Μή φοβώοαστε τό θάνατο. 
Μάθετε νά πεθαίνετε γιά τήν Ιδέα, καί 
νά πεθαίνετε ώραία».

"Ελ εγ ε  : «Τιμήσατε τήν Πατρίδα σας. 
Άγωνισθήτε γιά τήν λευθεριά. Ύπερα· 
σπισθήτε τά ιερά, τίς γυναίκες, τά παι
διά, τούς γέρους».

Έ τσ ι άνάτρεφε τά παιδιά της. Κα! 
τά παιδιά τής 'Ελλάδας, γαλουχημένς 
μέ τέτοιες άρχές, άγωνισθήκανε σ' δ
λους αύτούς τούς αιώνες νά διατηρή
σουν άσβεστη τήν ιερή φλόγα τού βω- 
μοϋ της, φλόγα πού φώτισε δλη τήν 
λεκάνη τής Μεσογείου καί άπό 'κεί 
τόν κόσμο όλόκληρο.

'Ελληνική Νεολαία I
Πρέπει νά είσαι περήφανη γιά τήν 

Πατρίδα οου. "Ο,τι εύγενικό, ύψηλό καί 
ώραίο ο' αύτόν τόν κόσμο, εΐνε συνυφα- 
σμένο μέ τήν Ελλάδα. Πολιτισμός Ισον 
Ελλάδα. Καί τά συντρίμια άκόμα τής 
Ελλάδας γινήκανε πολύτιμα πετράδια 
στό στέμμα τοϋ πολιτισμού.

Έλληνική  ΝεολοοίΙ
Ρίξε μιά σύντομη ματιά στά περα

σμένα. "Ετσι θά καταλάβρς τί σοΰ κλη
ρονομήσανε οί γενιές πού ήρθαν πρω-, 
τήτε,ρα άπό σένα. "Ετσι θά καταλάβρς 
τί ευθύνη βαρύνει τούς ώμους σου...»

Ενθουσιώδη χειροκροτήματα σκεπά
σανε τά τελευταία λόγια τοΰ κ. Μπό- 
Υρη  — καί τό κύριο έργο, σ’ έξη ε Ι
κόνες κι’ έπίλογο, άρχισε.

Ό  κ. Μπόγρης μέ τίς δυό γραμμές 
του — τό λιμπρέττο τής t<’ Ιερής Φλό
γας» μόλις εΐνε 15 σελίδες — δυό άλλά 
σταθερές, χαραγμένες άπό χέρι τεχνί
τη, γοήτευσε τούς θεατές τής περα
σμένης Κυριακής, ηού κάθε λίγο δια- 
κόπτανε τήν παράσταση μέ τά χειρό- 
κροτήματά τους.

Έπίσης άπό τή στήλη αύτή πρέπει 
νά συγχαρούμε θερμότατα τό μουσουρ
γό κ. Π. Γλυκοφρύδη, πού έγραφε τή 
μουσική, τήν καταπληκτικά άκούραστη 
χορογράφο του Β. θεάτρου κ. Λουκαί 
Κωτσοπούλου (Σακελλαρίου), πού είχε 
τή... φασαρία τής χορογραφαίς, τόν σύ
ζυγό της, ήθοποιό της Κρατικής μας 
Σκηνής κ.Κωτσόπουλο πού σκηνοθέτησε 
τό έργο, τόν κ. Ά νδρ . Γεράκη γιά τά 
άρμονικώτατα κοστούμια του, τόν κ. 
Στ. Νικολαΐδη, πού είχε διδάξει τήν ό- 
μαδική άπαγγελία, τόν κ. Άρώνη πού 
διηύθυνε τόσο καλά τήν όρχήστρα, ά
πό μέλη τών Ταγμάτων Έργασαίς, καί 
φυσικά, καί τά καλά παιδιά, τούς 560 
περίπου έκτελεστές.

Ν ΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ

Γράμματα 
πρός τά 

«Παρασκήνια»
Αγαπητά «Παρασκήνιο»,

Στά «Αθηναϊκά Νέα» τής 11)8)40 ό 
σεβαστός μου κ. Ξενόπουλος μοϋ έκα
με τήν τιμή νά άσχοληθρ μέ τό θεατρι
κό μου έργο «Σπιναλόγκα». Έπειδή, δ
μως, δχι μονάχα έγώ, άλλά καί πολλοί 
πού διάθασςιν τό έργο μου θδχον σο
βαρές άντιρρήσεις γιά τίς κρίσεις τοϋ 
κ. Ξενόπουλου, κι’ έπειδή θεωρώ τά 
«Παρασκήνια» τό μόνο κατάλληλο φύλ
λο γιά μιά τέτοια άπάντηση, παρακα
λώ νά μού φιλοξενήσετε τίς πιό κάτω 
γραμμές.

Ό  κ. Ξενόπουλος φαίνεται, πρώτα- 
πρώτοι, νά κατανόησε τό βαθύτερο πε- 
ρ.εχόμενο τοϋ έργου, άλλά άνάστρο- 
φα. Κι' έτσι μοϋ άποδίδει δτι ύποστη- 
ρίζω πώς ή στοργή στήν άνθρωπότητα 
είναι ή πρέπει νά είναι «πιά κάτω» άπό 
τή στοργή ατούς συγγενείς, στόν πα
τέρα, τή γυναίκα, τό παιδί. Έ ν  τούτοις, 
τό νόημα, πού εύκολα προκύπτει κι’ ά
πό τό πιό έπιπόλαιο διάβασμα τής «Σπι- 
ναλόγκας» είναι πώς, παρ' δλα τά προ
σωρινά γονατΙσμοτα, οί ξεχωριστοί άν
θρωποι έχουν πάντα μπροστά τους τήν 
έξυπηρέτηση τού ’Ανθρώπου. Αύτό βγαί 
νει άηό τίς σελίδες 31, 32, 34, 55, 62, 
71 καί 72.

"Επειτα, δσο γιά τό μΰθο καί γιά τό 
διάλογο, πού ό σεβαστός κριτικός τά 
βρίσκει άζιοπρόσεχτα καί ποιητικά δι
ατυπωμένα, ή παρςιτήρηση αύτή θά μδς 
έκολάκευε άν δέν εϊχοιμε τή γνώμη δ- 
τι πνεύμα καί έκφραση, περιεχόμενο 
καί μορφή θρίσκοντβι σ' άπόλυτη Ισο
ζυγία μέ τή μοναδική θέση τοΰ έργου 
μας, πού δέν είναι άλλη άπό κείνη πού 
έκθέτουμε πιό πάνω.

Τώρα, άν ή «ύλαία πέφτει καί μέσο 
σέ δυό ώρες δέν άναικαλύπτει όριστικά 
ό συγγραφέας τάν όρρά κατά τοϋ μι
κροβίου τής λέπρας, είμαστε ύποχρεω- 
μένόι νά δηλώσουμε ότι δέν ήταν αύ
τός ό σκοπός μος. θεατρικό έργο γρά- 
'φαμε.

Μ’ έχτίμηοη ξεχωριστή 

ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΙΛΑΚΗΣ

<r

mua
Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται ά

πό τούς άρμοδίους τοΰ Φαληρικοΰ Ιπ 
ποδρόμου γιά τήν βελτίωση γενικά τής 
διεξαγωγής τών Ιπποδρομιών. Άμέσως 
μετά τήν λήξη τής περιόδου, διάφορα 
έργα άρχισαν καί συνεχίζονται.

Έ ν α  άπό τά κυριώτερα εΐνε ή έπί- 
οτρωσις τοϋ στίβου μέ καινούργια 
άμμο.

Στό διάστημα αύτό της διακοπής γυ
μνάζονται έντατικά δλα τά δύστροπα 
άλο'/a στό νέο σύστημα τών έκκινή- 
σεων.

Παραθέτουμε παρακάτω έναν ένδια- 
φέροντα πίνακα, γιά τούς φιλίππους ά- 
ναγνώοτας μας.

Τίς περισσότερες νίκες στόν ‘ Ιππό
δρομο, άπό τόν Σεπτέμβρη τοϋ 1939 
μέχρι τής 6ης Αύγούστου 1940, που έ 
ληξε καί ή περίοδος, σημείωσαν άπό 
τούς ^διοκτήτας Ιππων οΐ κ. κ. I. Χού- 
πης μέ 24, Γ. Γουλανδρης 20, Α. Με- 
λίδης 20, κυρία Άσπ. ’Ανούστη 17, Γ. 
Καλαμάρας μέ 15, Φ, Μπίζλε μέ 14 
καί Γρ. Παλλόνε 12.

Άπό τούς κ. κ. προπονητάς ό Κ. Πε- 
τσάβας μέ 57, Ν. Πυρακάκος 54, Κ. 
Μπογδάνος μέ 44, Α. Κομητόπουλος μέ 
43, Δ. Κουντουριώτης μέ 38, I. Πυρα
κάκος μέ 36, Ν. Κουκίδης μέ 38 καί 
Μ. Σάκερ μέ 36.

Άπό δέ τούς τζόκε ό Μ. Σουρλδς 
μέ 104 νίκες, ό Σ. Καρακατσάνης μέ 
76, ό Τ. Μπατής μέ 75, ό Δ. Παπαδό- 
πού^ός ,μέ.Αδ,ιό  A aJitaq , μέ 37,.καί ό
Στέφανος,.,μέ 31» η   ,. . .·.* ο\·

ΠΑΠ.

ΌΠύρπασος και 
τό «Μπουλούκι» του

•Ο άγαπητός καί γνωστός στούς θεα
τρικούς κύκλους καί στό κοινό «κονφε· 
ρασιέ» κ. Χρ. Πύρπασος συγκρότησε 
ένα βαριετέ πού τό βάφτισε «Μπου
λούκι» καί άπό τήν περασμένη Πέμπτη 
έμφανίζεται οτά κινηματοθέατρο «Παλ- 
λάδιον» τής Καλλίιθέας μέ μεγάλη έ 
πιτυχία. Τό πρόγραμμά του πλούσιο 
καί έκλεκτό περιλαμβάνει τούς πιό κ ό  
λούς άπό τούς νέους μας καλλιτέχνες. 
Σημειώνουμε τήν δ. Νίντη Σκιαδδ 
τή μικροσκοπική Ζάντε Δάρα, τόν νέε 
άκροβάτη-ζογκλέρ κ. Τζόνυ, καί τό\ 
κολό τυπίστα κ. Κωοτάκη.

Δυστυχώς ό χώρος εΐνε περιωρισμέ 
νος γιά νά μιλήσουμε κάπως έκτετα 
μένα γιά τό «Μπουλούκι» τοΰ φίλου 
Πύρπασου. Κείνο δμως πού πρέπει νά 
τονίσουμε, εΐνε δτι ό κ. Πύρπασος πα 
ρουοίασε αύτή τή φορά κάτι τό πολύ 
καλό.

Τ. θ -  ς

*Δπό τό δέατρο

Ο,τι βλέπω 
κα\ ο,τι

• ακούω
Είναι γνωστό σ’ δλους δτι ό ξεχωρι

στός ήθοποιός τοΰ ΉμικρατικοΟ Θεά
τρου Κοτοπούλη έχει άθλητικά σώμα 
κα ίότι ίσως τόν χειμώνα νά μήν φο
ράει ούτε παλτό οϋτε κάν βαρειά ρού
χα.

"Ετσι τούλάχιστον άποδεικνύει μέ τήν 
έμφάνιση πού κάνει στό έργο πού πρω
ταγωνιστεί τώρα τό «Μπάνκο». Φοράει 
καλοκαιρινά ρούχα τή στιγμή πού δλοι 
οί άλλοι ήθοποιοί είναι ντυμένοι μέ 
χειμωνιάτικα. Γιατί παραπονιέται δμως 
δτι κρυώνει;

©Ο
Κι' ένα αίνιγμα: Δύο είναι τά πρόσω 

πα πού βρίσκονται άπάνω στή σκηνή 
στήν δεύτερη πράξη τοΰ ίδιου έργου. 
Κι’ δμως τέσσερα ποτήρια φέρνει ή κα
μαριέρα δταν τίς δίνουν παραγγελία 
γιά νά σερβίρει Μπράντυ;

Νάξερε άρά γες άπό πρίν δτι μετά 
θά παρουσιασθοΰνστή σκηνή καί άλλα 
δυό άκριβώς πρόσωπα, ή σάν μοντέρνα 
καμαριέρα βαριότανε νά ξανακάνρ έ 
να άκόμα δρόμο μετά;

Κι' δμως ύπάρχουν σκηνοθέτες στό 
θέατρο I

Ή  Ιδια καμαριέρα δμως φαίνεται δτι 
είναι πολύ μοντέρνα. Ή  κυρία δέ τοΰ 
σπιτιοΰ παρ’ δλο πού έχει καί ένα 
«ντέ» μπρός άηό τ’ όνομά της, φαίνε
ται νά μήν έχει ιδέα άπό τοϋ πώς ντύ
νεται μιά καμαριέρα.

“ Ετσι, μέ τά ίδια άκαλαίσθητα μον
τέρνα χρωματιστά παπούτσια μέ φελ
λό, πού πάρουσιάζεται στήν πρώτη πρά
ξη πού έχει κα ίκάθε δικαίωμα νά τά 
φοράρ — ώς έκεί έφτανε τό γούστο της 
—πηγαίνοντας νά συγαντΛαρ τήν κυρία 
της στή Λέσχη, μέ τά ϊδια κυκλοφορεί 
καί μέσα of0 σπίτι. Καί βλέπει κανένας 
μέχρι τά πόδια νδναι καμαριέρα—φοράει 

} μαύρο μεταξωτό φόρεμα καί μιά ποόιά 
—αύτές οί ποδιές οτά θέατρα πού θυμί
ζουν περισσότερο «Cache sex", καί 
στά πόδια... όρειβάτις.

Σκέπτεται δέ κανένας τότε μήπως 
πρόκειτς» γιά ρεκλάμα κανενός πα
πουτσή, πού τά παπούτσα του βαστάνε 
δυό όλόκαιρα χρόνια, γιατί τόσα ύπο- 
τίθεται δτι πέρασαν μεταξύ πρώτης καί 
δεύτερης πράξης.
Στό πρόγραμμα δμως δέν άναφέρεται 

παρά μόνο οί λεπτομέρειες γιά τΙς του
αλέττες τής πρωταγωνίστριας.

©Ο

Ποτέ ή ώμορφιά δέν συναντήθηκε 
χειρότερα μέ τήν άσχΛμια, παρά στή 
σκηνή τής τελευταίος πράξης τού έρ
γου τοϋ Μπάρρυ «Αύτό τό ξέρει κάθε 
γυναίκα» πού παίζεται στό θέατρο Άν- 
δρεάδή.

ΕΙνάι τόσο ώραία τά πλάγια τοΰ κή
που, Kah τόσο πρωτόγονα κακότεχνο 
τό βάθος τοϋ σκηνικοϋ οάν φόντο πλα 
νόδιου φωτογράφου ώστε νά θυμίζει 
σκηνικό παληας έπιθεώρησης.

©Ο
Πολύ αισθητή ή έλλειψη τής δίδας 

Σοφίας Βέμπο, που όφείλεται σέ ένα 
έλαφρό της κρυολόγημα άηό τήν « Α 
θήνα τοΰ 1940».

Λείπει πολύ τό γεμδτο κέφι, έκφρασι 
καί γοητεία τραγούδι της.

— Ή  κομψότητα τής κ. Λαζαρίδη ά- 
ναδείχθηκε άκόμα περισσότερο μέ τό 
άπλό καί χαριτωμένο φόρεμα άσπρο 
«οεμιζιέ», πού μ ’ αύτό παρουσιάζεται 
σέ μΙτά’ σκΓίνή τήί; «Φράουλα' Σαντιγύ», 
Ηάρ'ά τά 'ή’όλύ Βάρΰτιμά γιά τήν σκη\Φι 
βελουδένια καί παγιεττέ φορέματα, 
πού φοροΰσε στήν πρώτη σειρά τής ί
διας έπιθεώρησης.

—Ή  δίδα Σοφία Βέμπο κρατεί πάντο
τε τά σκήπτρα κομψών έμφανίσεων.

Στίς άλλες τουαλεττικές της έπιτυ- 
χίες προστέθηκε καί ένα ώραιότατο φό
ρεμα «σιρέ» σταμπαρισμένο μέ μεγά
λες άνεμώνες μώβ, κίτρινες τριαντα
φυλλιές.

■ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ ΙΙΙΕ ΙΙΠ
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ΖΩΝΕΣ Ί
Κ Ο Ρ Σ Ε Δ Ε Σ  Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Τ Α Σ ,  Μ Α Γ ΙΟ , Σ Ο Υ Τ ΙΕ Ν  

Δ ι’ δλο τά γούστα, δι’ δλα τά σπόρ.
Χ «ρ ίς  Μ Π Α Ν Ε Λ Λ Ε Σ , Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ  μοντέλλα τοΰ Οίκου Μ Π Α Ρ 

Ρ Ε Ρ  τών Π Α Ρ ΙΣ ΙΩ Ν ,  Ε ΙΔ ΙΚ Ο Σ  Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Σ  καί προσωπικόν άρ
τιον είς τήν διάθεσίν σας, είς τό ιδιαίτερον τμήμα τοΰ

I ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ II. Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ
Α Θ Η Ν Α Ι

L
Δ ΙΑ  Κ ΙΡ Σ Ο Υ Σ  καί Φ Λ Ε Β ΙΤ ΙΔ Α ;  Κ Α Λ Τ Σ Ε Σ  έλοτστικές νέας 

παραλαβής, έντελώς άδιόρατες, καί έπίδεσμοι έλαστικοί ID E A L , 
V E L P E A U  κ. τ. λ.
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Θ ΕΑ ΤΡΟ Ν

ΑΝΔΡΕΑΔΗ
Ελεύθερος  Καλλιτεχνικός ’Οργανισμός

Κ Α Θ Ε  Β ΡΑ Δ Υ  
Ή  άριστουργηματικΑ κωμωδία τοΰ δ>ασήμου 

“ Αγγλου συγγραφέως 
, ΤΖΑ ΙΗ Μ Σ Μ Π Α ΡΡ Ι

ΑΥΤΟ
ποΰ ξέρει 

κάθεγυναίκα
Σ έ  4 πράξε<ς (ε Ικόνες 5)

Μετάφρασ'ς ; Μ Α Ρ ΙΑ Σ  Κ Α ΡΜ Α  
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΟΥΑΗ ΣΑ ΡΑ Ν Τ ΙΔ Η  
Σκηνογραφίες: Γ ΙΏ ΡΓΟ Υ  ΒΑ Κ Α Α Ο

Τ Ρ ΙΤ Η  -  ΠΕΜΠΤΗ καί Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν  
Α Α Τ Κ Α Ι ΑΠΟΓΕΥΜ ΑΤΙΝΑΙ 

Ε Ις  τάς 7 μ.μ. μέ δραχ. 30—20—10

Τά είσιτήριά σας :]
1) Θέατρον Άνδρεάδη, πλατεία Κυριάκου 
τηλέψ. 82.134 2) Κιν)φος «Πάνθεον)) άπό 

10 π.μ. — 1.30 μ.μ. τηλ. 24.305

Η ανακαίνιση τού
3εάτρου «Κεντρικόν»;

Μ α : παρέχεται ή πληροφορία ϊ- 
■| η άνα/.αίνιοη tcu  8εάτρ·ου «Κ ε ' 
.-ρικόν» κ ού 8ά ατεγάοη τήν χειμε
ρινή περίβδο τόν θίασο τής κ. Κ  
Ανδρεάδη γίνεται δαπάναις τοϋ κ. 
ϋ. Φύροτ. ή δέ συμβολή της κ. Ά ν 
δρεάδη στό έργο αύτό, ποϋ δά χα- 
ιίση ένϊΐ συγχρονισμένο 8έατρ«’. 
(τήν ’Αθήνα είναι ότι προκατέ&α- 
λε τά έ\<·ικια τών δύο έτών, πού 
yt’ αύτά έχει νοικιάσει τό δέατρο.

ΓΚΥ  Ν ΤΕ  Π Ο ΥΡΤΑ Α ΕΣ

Ή ζωή και τό έίγο τοΰ

Ε. ΜΠΕΡΛΙΟΖ
*0 συνθέτης τής «Φανταστικής Συμφωνίας)) καί 

τής «Καταδίκης του Φάουστ))
ίο

Θέλωμε δέν θέλωμε ό Μπετόβεν 
κυριαρχεί στή μουσική Τέχνη. Είναι 
άπό θείο δικαίωμα, καί άπό τό δικαί- 
μα τής έζοχότητος ή Μουσική προ- 
σωποποιημένη. Είναι ό Φτωχός, ό 
Παραγνωρισμένος, ό Κουφός, πού 
άκούει ό Δημιουργός ένδς κόσμου, 
πού δέν υπήρχε πρίν. Είναι ό Καλ
λιτέχνης, ό ήρωας τής ’Αξίας. Είναι 
ό "Αγιος εκείνος, πού άφιέρωοε τή 
ζωή του στό τέλειο, ό όφανής δω
ρητής πού άπ’ αύτόν παίρνουμε μιά 
πλούσια Τέχνη.

Ό  Μόζαρτ, δταν γεννήθηκε, πήρε 
δλες τίς χάρες άπό τίς μάγισσες, 
γεννήθηκε μέ φτερά. Ό Μπάχ μοιά
ζει μ ’ ένα πυκνό δάσος τής Γερμα
νίας, πού κουβεντιάζει εΙρηνικά μέ 
τά Θεό. Άλλά ό Μπετόβεν είναι δε
μένος σ’ ένα δέντρο, όπως ό "Αρι- 
ελ στό πεϋκο του καί στέλνει πρός 
τόν ούρανό τά τραγούδια του, τρα
γούδια χαράς καί λύπης, χωρίς νά 
ποθρ νά έλευθερωθρ.

— Κάθε δέντρο μοΰ φωνάζει: Ά 
γιε! "Αγιε! Ά γ ιε ! λέει ό Μπετό
βεν, γιατί κάθε δέντρο έχει καί μιά 
ρίζα μέσα στή καρδιά μου. Νομίζει 
πώς είναι πλασμένος άπό ξύλο, ά
πό λουλούδια, άπά φύλλα, όπως αι
σθάνονται δτι είναι άπό σάρκα καί 
πνεΰμα.

Γυιός άλκολικοΟ, πού τόν έκμε- 
ταλεύονταν άπό τότε πού άκουγε 
όχτώ χρονώνε ό παραδόπιστος πα
τέρας του, χωρίς νά τόν σπουδάση 
χωρίς κάν νά Τ°0  δίνρ υγιεινή τρο
φή, θάλεγε κανείς, γι’ αύτόν ότι έ- 
ζησε πολλά χρόνια σ’ ένα έρημο- 
νήσι.

Καί θά ήταν στ’ άλήθεια τό νησί 
αύτό, τό νησί τοΰ Κάλιμπων, πού 
άνθισε ή τέχνη τοΰ μάγου Πρόσπε- 
ρου.

Νονενβέρθ δν θέλετε, νησί τοϋ 
Ρήνου κοντά στή Μπόν, δπου ή ώ
ραία Χιλτεγκόρτ έγινε *καλόγρηα, 
όταν νόμισε ότι ό Ρολάνδος σκοτώ
θηκε στό Ρονσεβό, ένφ έκεϊνος γύ
ριζε γιά νά πεθάνρ έκεί πάντα σφο 
δρά έρωτευμένος, άκούγοντας τό 
γλυκό τραγούδι τών καλογραιών,πού 
τώφερνε κοντά του τό άεράκι.

Παιδί πεινασμένο, έφηβος άναγ- 
κασμένος τήν έποχή πού τ’ άλλα 
παιδιά παίζουν, νά δίνρ μαθήματα 
πιάνου, έρωτευμένος — δέκα έννηά 
χρονών — μέ τή Ζανέτ ντ’ Ούράτ, έ 
πειτα μέ τή Βιλελμίνη φόν Βεστερ- 
χόλτ καί τήν Έλεονώρα φόν Μπρέ- 
ουνιγκ, ό Μπετόβεν, μετά θά θάνα
το τής μητέρας του, είδε νά πουλά
νε  ώς καί τά ρούχα τής άγαπημέ- 
νης μάννας του.

Έγκατεστάθηκε στή Βιέννη, r ρω 
τεύουσα πού είχε τήν έποχή έκείνη 
μεγάλη έκλυσι ήθών καί ή αύτοκρά- 
τειρα Μαρία—Τερέζα είχε όργανώ- 
σει τήν περίφημη «Έπιτροπή τής ή- 
θικοποιήσεως», πού έδώ καί έκατόν 
έβδομήνα πέντε χρόνια ό Σαίξπηρ 
είχε είρωνευθή στό έργο του «Μέ
τρο γιά Μέτρο». Ή  Βιέννη, ή πολι- 
τβία τής Μουσικής καί τοϋ "Ερωτα, 
δέν ήταν γιά τόν Μπετόβεν παρά 
μιά έρημιά.

Ό χι, γιατί δέν ήξερε ν ’ άγαπή-

σρ, — τό δώρο αύτό είναι μοιρασμέ
νο σ’ όλους τούς άνδρες, πού έ 
χουν μέσα τους τή δύναμι νά γονι- 
μοποιούν, άλλά γιατί δέν άνταμεί- 
φθηκε ποτέ γιά δ,τι ήταν σέ θέοι 
νά προσφέρρ

Ά ς  μήν άποδόσουμε αύτό οτή 
σωματική του διάπλαση, γιατί άν καί 
είχε άσχημο πρόσωπο καί βλογιο- 
κομμένο, όσοι τόν γνώρισαν συμφω- 
νάνε, ότι τό ώραίο του βλέμμα καί 
τό ώραιότατα στόμα του μέ σπανίας 
όμορφιάς δόντια, καί τό κανονικό 
του εύρωστο σώμα του έξασκούσαν 
μιά άληθινή γοητεία.

Πολλές ώράιότατες γυναίκες είχε 
συγκινήσει. Ό  Μπετόβεν—είπεν ό 
στενός του φίλος Βέγκελερ — εΐχε 
κατακτήσεις πού θά ζήλευαν πολλοί 
Άδώνιδες.

Κάτι περίεργο Ανησυχούσε τίςγυ- 
ναϊκες, όταν τόν βλέπανε τούς προ 
ζενοΰσε φόβο, καί ό φόβος'αύτός 
πήγαζε άπό μιά έσωτερική δύναμι, 
ηού έδειχνε άθελά του ό καλλιτέ
χνης.

Οί άρχές πού έλεγε ό Μπετόβεν 
έμειναν ιστορικές.

«Δέν είναι ό καλλιτέχνης πού τάν 
βρίσκετε μεγάλο, άλλά ό άνθρωπος 
πού τόν βρίσκεται καλλίτερο».

«Δέ σκέφθηκα ποτέ νά συνθέσω 
γιά τή Δόζα καί τούς άνθρώπους.Έ- 
κείνοπού έχω μέσα στή Ψυχή μου 
πρέπει νά βγρ. Νά γιατί γράφω μου
σική».

«Ή  μουσική είναι κάτι διάμεσο μί- 
ταξύ τής ζωής, τών αισθήσεων καί 
τής πνευματικής έκφανσης τοΰ άν
θρώπου».

«Ή  μελωδία είναι ή αισθησιακή 
ζωή τής ποίησης».

Οί γυναίκες δέν τοΰ προζενοΰνε 
φόβο. Ή  'Ελεονόρα φόν Μπρέουνιγκ 
ή Ζουλιέττα Γκουϊτσιάρδι, ή Τερέζα 
ντέ Μπρουνσβίκ καί ή άδελφή της 
Ζοσηφίνα, ή κόμησσα ’Ερντοέντυ, 
άργότερα ή Μπετίνα Μπρεντάνο, ή 
Τερέζα Μαλφάττι, ώραίες φιλενάδες 
πού της έπιθυμοϋσε όλες, σκύβουν 
δλες καί άκουμπδνε στόν ώμο τοϋ 
μικροϋ ταύρου πού κάθεται στό πιά
νο καί ξεχύνει τή μουσική πού 
πλημμυρίζει τά σωθικά του.

Πιανίστας - Βιρτουόζος, συνθέτης 
άπαράμιλλος σκορπάει γι’ αύτές στίς 
φιλντισένιες νότες τοΰ πιάνου τά 
τρία — τρίο, άφιερωμένο στόν πρίγ- 
κηπα Λιχνόφσκυ 1795, τήν παρωδία 
τοϋ Φάλστοφ τοΰ ζαλιέρι στό 1799, 
ή τήν παρωδα τής «Μαγεμμένης 
Φλογέρας» τοΰ Μότσαρτ.

“ Επειτα ζωγφραφίζει στή δική του 
παραγωγικότητα, στή δική του έμ
πνευσι καί μδς δίνει μιά σειρά άπό 
σονάτες πού διαπρέπει. Καί έξαφνα 
τήν πρώτη του Συμφωνία (ούτ μα- 
ζέρ ), τό τέταρτο «Κουαρτέτου άν 
ούτ μινέρ» καί ύστερα τή σονάτα 
«Κόζι ούνα φαντάζια» (πού είναι 
γνωστή μέ τόν τίτλο «Ύπό τό Σελη
νόφως») .

"Ολα αύτά έντελώς καινούργια 
στή Μουσική. Φωνές άπελπισμένης 
ψυχής πού είναι άβάσταχτα γιά τήν 
αισθηματική κοινωνα τής Βιέννης. 
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια.

Μετάφρ. ΚΟΣΤΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ό  θίασος γιά τήν ΨΗΦΙΣΜ Α 
βιασαρχίνα του
!Επ* εύκαιρία τής θερμής ύποδοχής 

πού ΐκυχεν. έκ*μέρου<^ τίώ Βασιλικού) 
θεάτρου ή κυρία-'Μαρίκα Κοτοπούλη 
είς τήν Θεσσαλονίκην, ό καλλιτεχνικός 
διευθυντής τοΰ θιάσου Κοτοπούλή κ.
Βασ. Λογοθετίδης έστειλε πρός τόν Γ ε 
νικόν Διευθυντήν τών κρατικών σκηνών 
κ. Κ. Μπαστιάν τό παρακάτω τηλεγρά
φημα :

«Διαδηλώνων συγχαρητήρια έκφράζω 
ύπερηφάνειαν καί συγκίνηοιν έκ μέ
ρους έμοΰ καί τοΰ καλλιτεχνικού προ
σωπικού θεάτρου Κοτοπούλη μέ τήν εϊ- 
δησιν άπαρχής συνεργασίας μεγάλης 
Έλληνίδος Μαρίκας καί θεάτρου της 
μετά τής ένδόζου Βασιλικής Σκηνής, 
έργου ιστορικού, όφειλομένου είς φω· 
τισμένην καί δημιουργικήν διακυβέρ
νηση/ εχληνικοΰ θεάτρου έκ μέρους 
σου.

Βασίλης Λογοθετίδης»
’Επίσης ό ϊδιος ό κ .1 Λογοθε+δης ά-

τέστειλε ταύτοχρόνως πρός τόν προ- 
οωπάρχην τοΰ Β:σιλικοΰ θεάτρου. κ. 
Μιλτιάδην Λιδωρίκην, τό εξής τηλεγρά
φημα :

«Σοΰ στέλλω τούς έγκαρδίους χαιρε
τισμούς άπό μέρους μου καί έκ μέρους 
όλου τοΰ καλλιτεχνικού προσωπικού μέ 
τήν εύκαιρίαν Ιστορικής διά τό έλλη- 
νικόν θέατρον προσεγγίσεως συνεργα
σίας μεγάλης Μαρίκας μας καί θεάτρου 
της μέ ένδοξονΒσσιλικόν Θέατρον έπί 
ήμερών φωτισμένου γενικοΰ διευθυντοΰ 
διαδηλώνοντας τήν χαράν όλων μας».

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Σω
ματείου 'Ελλήνων ’Ηθοποιών, συνελθόν 
έκτάκτως έπί τ φ θλιβερφ άγγέλματι 
τοϋ θανάτου τού Δημάρχου Άγιου Γ ε 
ωργίου Κερατσινίου_Κωνσταντίνου Φιλάν 
δρου <ένθέρμου ύποσΤήρϊκτοΟ τοΰ· θεά
τρου καί έξαιρέτου φλου τών καλλιτε
χνών, σοβαρώς ένισχύσαντος τό Σω- 
ματείον 'Ελλήνων 'Ηθοποιών, όμοφώνως 
άποψασίζει καί ψηφίζει :

1) Ν’ άναρτηθρ μβσίστιος ή σημαία 
τοΰ Σωματεου είς τά γραφεία αύτοΰ 
κατά τήν ήμέραν τής κηδείας.

2) Νά κατατεθρ στέφανος έκ μέρους 
τοΰ Σωματείου έπί τής σοροΰ τοΰ με- 
ταστάντος.

3) Νά παρακολουθήσρ σύσσωμον τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τήν έκφοράν 
του.

4) Νά δατεθώσι χίλιαι δραχμοί ύπέρ 
τών πασχόντων ήθοποιών

5) Νά έκφρασθώσι τά συλλυπητήρια 
τής όλομελείας τών Ελλήνων ήθοποιών 
πρός τήν οικογένειαν του μεταστάντος 
καί τόν Δήμον Κερατσινίου, καί

6) Νά δημοσιευθρ τό παρόν ψήφισμα 
διά τών Αθηναϊκών έφημερίδων.

Έ ν  Άθήναις. τρ 14ρ Αύγούστου 1940.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον

Ό  Πρόεδρος 

ΗΛ. ΒΕΡΓ0Π 0ΥΛ 0Σ
Ό Γραμματεύς 
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Καλλιτέχναι
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(Ισιτήριο
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Μουσική : Κ . Γ Ι  A N N  ΙΔ Η

Η  Λ Ο Υ Τ Ζ Α  Π Ο Ζ Ε Λ Λ Ι

τό κομψότερο καί πιό πολιτι
σμένο θέαμα τών Αθηνώ ν

ΑΘΗΝΑ ΓοΥ 1040
τραγούδι 

Σ Ο Φ ΙΑ Σ  Β ΕΜ Π Ο

Χορογραψίαι :
Α . Γ Ρ ΙΜ Α Ν Η  -  I .  Φ Λ Ε Ρ Υ

Σκηνικός διάκοσμος : F R E X

Διευθυντής όρχήστρας :
Κ . Γ ΙΑ Ν Ν ΙΔ Η Σ

Τρίτη — Πέμπτη — Σάδδατον 
Λαϊκαΐ άπογευματιναΐ



ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Εσωτερικού 80 δρ. το χρονο 
Εσωτερικού 90 δρ. r6 diQu 
Τουρκίας 2 Λ. Γ. τό <υθνθ 
Αίγυπτου 75 Γρ  Λ \ο ίοονο 
ΆμεριιΑς  3 Αολλ <6 χρονο

Δήμοι, Σωματεία, Νομικό 
Πρόσωπα 300 δρ τό \uovo

ΕΥΝΔΡΟΜ ΕΙ

Υπευθυνος Συντόχτης 
θ. Ν ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

Παπαρρηγοπούλου 4
ιΐροισταμενος Τυπογραφείου 

Μ. ΣΑ Λ ΙΒΕΡΟ Σ 
Ερυμάνθου 3

Ιδρυτής; Δ ΜΟΣΧΟΝΑΣ
ΓΗΛΕΟΟΝΑ^ VCnovo 28 622

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.
5 δραχμές ό 'τιχοι.
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■Πϋ·-ΐ;ι·

Η τέχνη 
τοϋ ήθοποιοΰ
κατάτάνΚονστάνΚοκλέν

Μ ε ρ ι έ ς  χρήσιμες ό5ηγ cc
3ο

Γιά νάμαστε έξηγημένοι:
— Δέν απαγορεύω νά πέρνετε ά

πό τή φύσι τά ξεχωριστά έκεΐνα 
χαρακτηριστικά, πού προδίδουν 
τόν έσωτερικό άνθρωπο.

’Απεναντίας αϋτό *Ινε ενα άπό 
τά προτερήματα τοϋ ήθοποιοΰ, τό 
ν' άρπάζΓ) καί νά σημειώνη έκεΐνα 
τά χαρακτηριστικά, ποΰ μπορούν 
νά περάσουν στή σκηνή. Πρέπει δ
μως νά πέρνη τά σημαντικά χαρα 
κτηριστικά, καί νά τά προσαρμό- 
ζη μέ διάκρισι. Π.χ. νά μή πέρνη 
τά καθαρώς άτομικά. Ν ’ άποφεύ- 
γη ν’ άναπαριστάνη τόν τάδε ή τόν 
δείνα φιλάργυρο, ποΰ γνωρίζει, μά 
πού δέν τόν γνωρίζει τό Κοινόν, 
δταν πρόκειται νά του δείξωμε τόν 
Άρπ αγκόν, ποΰ .εΐνε τό σύνολο 
τών φιλάργυρων, καί πού τό Κοι
νόν θ' άναγνωρίση πολύ καλά.

ΟΟ
Σ '  αύτή τήν τέχνη του άκριβοΰς 

χαρακτηρισμού διακρ θηκε ό ήθο
ποιός Lesueur.

Κανένας δέ δούλεψε τόν άλλο, 
δπως έκείνος.

Κανένας δέν έβγαλε άπό τόν έ- 
αιτό του πρόσωπα τόσο διαφορετι 
κά, οΰτε τόσο έντονα έκφραστικά. 
ΤΗταν πραγματικά θαυμαστή ή ά- 
πόδοσίς του.

Ά λ λ ά  τΐ πάθος καί έπιμονή στήν 
άναζήτησι!

Ε ίχε  στό σπίτι ένα είδος μαύρου 
δωμοςτίου, δπου κλεινόταν μέ τά 
παράθυρα κλειστά, παραπετάσμα
τα κατεβασμένα, μέ τά κοστούμια 
του, τΐς περροΰκες καί λοιπά χρει
ώδη. Έ κ ε ΐ  μέσα ολομόναχος, στό 
φώς της λάμπας, μπροστά στόν 
καθρέφτη δοκίμαζε τίς διάφορες 
μορφές τών ρόλων του. "Εφ τιανε 
πολλές ώς πού νά φτάιση στήν άλη 
θινή, σ’ έκείνη πού ήθελε. Κ Γ  δταν 
άποτελείωνε τήν όμοιότητα, στεκό 
ταν γιά  πολύ γιά νά βάλη μιά χα- 
ραικτιριστική ρυτίδα!

Τό άποτέλεσμα ήταν θαυμάσιο I
"Ο ταν ό Lesueur έμπαινε στή 

σκηνή ώς δόν - Κιχώτης, αύτός, 
πού ήταν μέσου άναστήματος, φαι 
νότανε άτελείωτος, ϊσος προς to 
μέγεθος τοΰ κονταριού τουί

ΤΗταν ό ήρωας τοΰ θερδαντές 
σ' δλη τή μ λαγχολία της άτέλει- 
ωτΓ·ς ίσχνότητός του!

Η Α Ρ Θ Ρ Ω Σ ΙΣ
’Ανυπολόγιστη εΐνε ή δύναμις 

τής άρθρώσεως. Ή  άρθρωσις εΐνε 
ή σπουδή, δπου πρέπει νά συγκεν- 
τρωθή ή πρώτη προσπάθεια τοΰ ή 
θοποιοΰ.

Εΐνε τό Α καί τό Ω τής τέχνης. 
Πρέπει ό ήθοποιός νά τή μάθη στήν

άρχή, δπως . μαθαίνουν τά παιδιά 
τόν τρόπον, τήν εύγένεια, γιατί ή 
άρθρωσις εΐνε ή εύγένεια τών η
θοποιών, δπως ή άκρίβ ια εΐνε ή 
εύγένεια τών βασιλέων. κ ’ έπειτα 
νά τήν καλλιεργώ σ’ δλη του τη 
ζωή.

Είπα πώς ή άρθρωσις εΐνε εύνέ 
νεια. Καΐ εΐνε πραγματικά, γιατί, 
δταν ό ήθοποιός άποτείνεται πρός 
τό Κοινόν, πρέπει νά εινε καταλη
πτός, καί αύτό μόνο μέ τήν καλή 
άρθρωσι κατορθώνεται.

— Κα ί ή φυσικότης;... Δέν πρέ
πει ό ήθοποιός νά μιλή φυσικά;

’Αφήστε, άφήστε κατά μέρος τή 
φυσικότητα έκείνων, πού άποφεύ- 
γουν τήν άρθρωσι, διακόπτονται, 
ξαναρχίζουν, ξ αναλένε τά λόγια, 
τά μασσοΰν σάν άποτσίγαρο τραυ
λίζουν καί καταστρέφουν τό ύφος 
τοΰ συγγραφέως.

Τό θέατρο δέν εΐνε σαλόνι. Δέν 
μπορεί ν ’ άποτείνεται καν: ic στούς 
θεατάς, δπωζ σέ μερικούς φίλους 
σ’ ένά δωμάτιο. "Α ν  δέν ύψώση 
τόν τόνο, δέν θ' άκουστή. "Α ν  δέν 
άρθρωση καλά, δέν θά γίνη κατα
ληπτός.

Να ! Ξέρω  πώς ενας ήθοποιός 
μπορεί ν’ άποκτήση φήμη μέ τή 
φυσικότητά του, έπιτηδευόμενος 
τόν τόνο τής όμιλίας, ν’ άφίνη νά 
πέφτουν τά τέλη τών φράσ ων, νά 
τραυλίζη, νά κάνη πώς ψάχνει γιά  
νά βρη τά λόγια  του, νά σταμα- 
τάη, νά τά λέη δυό - τρεϊς φορές, 
κ ’ έπειτα νά διάζη τό λεκτικό του, 
γιά  νά φτάση στό effet!...

Κα ί τό άθώο Κοινό λέει:
—« Τ Ι φυσικά πού παίζει! Σ  ά νά 

εΐνε σπίτι του! Τ Ι ήθοποιός!... Ή  
άλήθεια εΐνε ηώς δέν άκουσα κα 
λά, μά τά είπε φυσικά !»

Πρέπει δμως σ’ δλα νά δισπι- 
στοΰμε! ” Αν τό έργο, δπως μπορεί 
νά συμδή, ένδιαφέρη τό Κοινό πιό 
πολύ άπό τόν ήθοποιό, καί θέλει 
νά καταλάδη, δταν θά κουραστή 
παρακολουθώντας αύτή τήν περί
φημη φυσικότητα, θά φωνάξη μέ 
δυσοφέσκΈ ια :

— Δυνατώ τερα!... Πιό δυνατά 
λοιπόν!... καί θ’ άπογοητευθή !

Ο Ι ήθοποιοί αύτοΰ τοΰ είδους — 
καΐ ύπάρχουν μερικοί άξιόλογοι — 
εΐνε καταδικασμένοι νά παίζουν 
έφήμερα έργα, καΐ δχι τό μεγάλο 
δραματολόγιο, γιατί δέν ύπάρχει 
τέχνη, δπου λείπει τό ΰφος.

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ό  σεβασμός
πρός τό κείμενο.

Π Α Ν Ο Σ  Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ
καθηγητής τής θεατρικής τέχνης

Το θέατρο στήν επαρχία

Μιά όμιλία
τού κ. Θ. Ν. Συναδινοΰ 

στήν Πάτρα
T i  βράίυ τπ< προπεραα 

ρ<κό» τώ'- Πατ-ών Λ ?ί*3® 
ίρίβκετχι έκεΐ. έπαιξΐ τήν 
'.Αυτί; είιιαι». Τ ή ν  παράί 
s βυνν&ΤΡέκς τβυ. π·?ύ έπ 
καί πού προλογίζονται το

«Κρατώ πάντα ύπερήφανα τόν τίτλο 
τού έπαρχιώτπ. Γεννήθηκα στήν κορδιά 
τού Μωρηά, τήν Τρίπολη. Έ κε ί τέλειω- 
οα τό γυμνάσιο κι' άπό τότε, ζώ μέν 
στήν πρωτεύουσα, όμως ή σκέψη μου 
πάντα στρέψει νοσταλγικά στόν τόπο, 
πού πρωταντίκρυσα τό χαμόγελο της 
Μητέρας μου.

»Σάν ένας άδιόρθωτος έπορχιώτης, 
πρύ μιά ζωή άλόκληρη 39 χρόνων στήν 
'Αθήνα δέν στάθηκε άξια νά τού σκο- 
τώση τάν έπαρχ:ωτισμό του, χαιρετώ 
σήμερα σάς, τούς άλλους έπαρχ'ώτες, 
σάν ένας παλ>·,ός γνώριμος, πόύ κά- | 
νουμε τήν ίδια δουλειά, μδς έμπνέουν ί 
τά σύτά ίδονικά καί τις ϊδ ες πνευιια- I 
τικές καί σωμετικές δυνάμεις δ'^θί- 
τουμε γιά τήν πρόοδο τής Έλλάοας 

| μας Γιοτί, δσο κι' άν ή πηωτεύουσα, 
j ή 'Αθήνα, άποτελεΐ τόν έγκπφΓλο. πού 
! μ' αύτόν σκέπτεται ή όλη Έ λ λ  ' δο β- 
! μως ή έπαρχία εΐνε τά γερά μπράτπη !
| της καί, τά γερά νεύρα της πού χαρί- [ 
j ζουν τήν. ύγε'σ. κςή τή χαρά σ’ αύτή.

"Αν αύτή τή οτιγμή τύχαινε νά Cpi- ' 
σκεται άνάμεσά μας κσνένας άπό με- 
ριΐ'ούς κριτικούς τής ’/·θήνσς. όπ’ r-ύ- 
τούς δηλοδή πού δέν ζοϋνε δημουρ- 
γώντος, δπως εΐνε ή άποστολή καί τό 
κοθηκον κάθε άνθρώπου, άλλά κριτικά 
ροντας τήν δημιουργικήν έργαο:α τΰν 
άλλκν, — χαμένος κόπος — κι' ακουγε 
τά λόγια μου, θάλεγε :

— Ή ρ θ ε  στήν Πάτρπ ό Συνπδινός
I γιά νά δημοκοπήοπ- 
j Σ ' αύτόν καί σ' δλους πού θά πέρ
ναγε άπό τή σκέψη τους μιά τέτοια 

ι Ιδέα, θά μπορούσα ν ' άπαντήσω :
— Κύριοι, παρακολουθήστε τό έργο 

μου, πού σέ λίγο θά παίζη ό λαμπρός 
θίασος τής κ. Ήούς Πσλαιολόγου.

"Ολοι οί θίασοι πού παίζουν έργα 
μου στις επαρχίες, μού λένε :

— Δένμπορεϊτε νά φαντασθήτε τί έ 
πιτυχία έχουν καί τί ένθουσιασμό προ- 
καλοϋν τά έργα σας παντοΰ δπου τά 
παίζουμε». Κι’ ό λάγος, ότι σ' όλα τά 
έργαμου ύμνεϊται καί δοζάζεται ό έ- 
παρχιωτισμός. “Ηρωας τής κωμωδίας 
μου «Κοσμική Κίνπσ.ς» πού κράτησε έ 
να όλόκληρο καλοκαίρι, σάν πρωτοπαί- 
χτηκε, τό πρόγραμμα τού θεάτροι. τής

; Μαρίκας Κοτοπούλη, εΐνε ένας Γυμνα
σιάρχης έπαρχιώτης. Ή  σύγκρουση, πού 
γίνεται μέσα σ’ αύτό, δέν γίνεται ί γ - 
ταζύ δύο άνθρώπων, πού ζοΰνε στόν 
σύτό τόπο καί πού τυχαίνει νά έκπρο- 
σωποϋν δύο διαφορετικούς ψυχικούς 
κόσμους, άλλά μεταζύ τής έπαρχίας 
πού τήν έκπροσωπεϊ ό Γυμνασιάρχης 
Μαγκλαράς καί τής 'Αθήνας πού τήν 
έκπροσωποΰν ή 'Αθηναία γυναίκα -ου 
κι' ό γαμπρός του. Μιά μονομαχία δ ε- 
ζάγεται άνάμεσα στήν έπαρχία και τήν 
'Αθήνα μέ νικητή τήν έπαρχία. Τό έρ
γο μου αύτό τελειώνει μέ τά λόγια 
σύτά, πού τά λέει ό Γυμνασιάρχης 
Μαγκλαράς στήν οίκογένειά του :

«Πρέπει νά ζαναγυρίσουμε στόν τό
πο μας... Εΐνε άνάγκη νά μάς χτυπή- 
ση λίγο στό πρόσωπο καί στήν ψυχή 
τά καθαρό άεράκι τής έπαρχιας !»

'Επαρχιώτης εΐνε κι' ό ήρωας τού 
έργου μου «Αύτός είμαι», πού πρωτο- 
παίχτηκε στήν 'Αθήνα άπό τήν Μαρίκα 
καί τήν Κυβέλη μαζί. «Είμαστε ο! άν-

μένης Παρασκευή·; ατό βΐατρβ «Λυ  ι 
τής κ Ήοΰς Πκλπβλόγου, πού 

κωμω-ί'ίχ τοΰ κ. Ο. X . ΕυνχδινβΟ  
τχαη τ 'ϋ  έο-γβυ παεακβλού&ηαϊ κχί 
ήγε έηίτηδες V1’ *ύτβ οτάξ Πάτρχς, 
είπε τά παρακάτω:

θρωποι πού άνεβαινουμε, οι άνθρωποι 
τοϋ παρόντος καί τοϋ μέλλοντος, λέει 
σέ μιά στιγμή στόν άριστοκράτη Βαρδή 
ό έπορχιώτης Πωργάρας, καί είσοστε 
οί άνθρωποι πού φεύγετε, οί άνθρωποι 
τοϋ παρελθόντος». Πόση δύναμη δέν 
κλείνει μέσα στήν ψυχή του ό έπαρ
χιώτης Γιωργάρος, Εΐνε σκληρός στά 
λόγια του καί στά φερσίματά του, όμως 
καί γεμάτος άπο εύγένεια καί καλω
σύνη. Ισαμε τό τέλι,ς σχεδόν τεϋ έρ
γου, ή μία άπό τίς άριστοκράτιοσες θυ
γατέρες τού Βαρδή, πού περνάει τή ι 
ζωή της Ιστορώντας τίς ύπηρεσίες πού 
πηοσφέρανε στήν 'Ελλάδα ο! πρόγονοί

Ή  κ. Ήώ Παλαιολόγου

της,χυδαίο τόν άνεθάζει καί ηρόστυχο 
τάν κατεβάζε τόν Γ'ωργάρα. Γιά νά 
βρεθή στό τέλος, ήταν πιά τά έργα 
τοϋ Γιωργάρα κάνουν ν ’ άποκαλυφθή 
ή άπέραντη όμορφιά τής ψυχής του, 
νά τοϋ είπή :

— Λέν είσαι μόνο δυνατός, άλλά κι’ 
εύνενικός!

Δέν εΐνε δημοκοπικά, λοιπόν, τά λό
για μου. 'Αποτελούν τό «πιστεύω» μου. 
Καί πιστεύω, πώς ή έπαρχία μέ τούς 
δυνατόψυχους κατοίκους της, ή έπαρ 
χία, πού σκυμμένη άπάνου ατή /ή κά
νει νάρχεται γεμάτη δώρα κάθε τόσο 
ή Περσεφόνη άπό τά Βασίλεια τού 
Πλούτωνα,κρατεί στά δυνατά χέρια της 
τή χαρά καί τήν εύτυχία όλόκληρης 
της 'Ελλάδας.

Σάν ένα άπλά συντοπίτη σας, σάς 
παρακαλώ νά μ ’ άντικρύοετε. Δέν μοϋ 
ε.σαστε ξένοι μιά καί ή αύτή πίστη, τά 
αύτά ιδανικά, οΐ ϊδιοι ψυχικοί κόσμοι, 
οί αύτοί όραματισμοΙ μάς έμπνέουν καί 
μάς καθοδηγούν. Δουλεύουμε, ό καθέ 
νας μέ τόν τρόπο του καί μέ τίς ψυ 
χικές καί σωματικές δυνάμεις πού δκ 
θέτει, γιά τό κοινά καλό. "Εχουμε f  
συχη τή συνείδησή μας άπέναντι Θεοί 
άνθρώπων καί τού έαυτοΰ μας, ότι ί 
κτελοϋμε τό καθήκον. Κ ’ ένας τόπο 
τότε μονάχα προοδεύει, όταν αύτο

πού τόν κατοικούν έκτελοΟν χωρίς ύ- 
πολογισμό καί μέ άνιδιοτέλεια τό κα
θήκον τους.

Τελειώνοντας, έκφράζω τίς εύχαρι 
στίες μου στό θίασο τής διαλεχτής ή 
θοποιοϋ κ. Ήους Παλαιολόγου, πού 
μούδωσε τήν εύκαιρία νά έπικοινωνήσω 
μέ τό κοινό τής πρωτεύουσας τής ΓΙε- 
λοποννήοου καί σέ σάς, άγαπητοι μου 
συνεπαρχιώτες, πού τιμήσατε μέ τήν 
παρουσία σας τήν άηοψινή παράσταση 
τού έργου μου».

Τ ό  κοινό, rtci) είχε πλημμυρίσει 
τό δέατρβ έχζιρνν.ρέτηοζ ζωη,ϊά 
τον όμιλητή καθώς καί τό έργβ 
τβυ.

Ο©
Μ ετ« τήν ίΜφάαταση β δίαοβς π* 

ρέδεοε γεϋμα σέ μιά ταβέρνα τώ\ 
«Ψ ηλώ ν Ά λω νιώ ν» βτβν κ. Ο. X  
Χυναδινβ, πβύ ο’ αύτβ παραχαξ'ί- 
β'Τνϊ καί μερικοί φιλότεχνβι τών 
Πατρών. "K vac  μάλιστα άπ’αΰτβύς, 
γνώατης τών δεχτρικών πραγμά
των r.er.i πζραοκηνίων; απήγγειλε 
κατά τά έπιίβρπια τβ παρακάτω 
ποίημα.

Στή  φετεινή Θεατρική
καί « Κ Ο Σ Μ ΙΚ Η  της Κ ΙΝ Η Σ Η »
ή Πάτρα σέ ύποδέχεται,
Πρό δρε, μέ συγκίνηση.
Τ& ... « Κ Α Λ Ω Σ  Η Ρ Θ Ε Σ »  φίλε μου 
Συναδινέ Θεόϊω ρε, 
καΐ συγγραφέα άξιε 
καΐ έξτρα γενναιόδωρε.
Σ ύ  τώπες καΐ τό έγρσψες 
κ ’ ,έμεΐς τό έπιστεύσαμεν, 
πώς δυστυχώς πλο ;τ σαμε 
καΐ « Ε Υ Τ Υ Χ Ω Σ  Π Τ Ω Χ Ε Υ Σ  Α Μ ΕΝ » . 
’Έ ρ χ ε σ α ι άπ' τήν πρωτεύουσα, 
πού έπί τόσους, μήνες 
τά θέατρά της τ' άμοιρα 
τραβάνε κάτι... « Π ΙΝ Ε Σ »  
δχι άπ’ αύτές πού έγραψες, 
φ ίΰ δμως άπό κείνες, 
πού νοιώσανε είς τούς «Δελφούς», 
δλοι τους πρώτα-πρώτα 
Π Ε Ι Ν Ε Σ  μέ Π I πελώριο 
καΐ δυό... Εψιλον γιώτα I t 
"Ο λο ι σοΰ είπαν « Ε Σ Υ  Φ Τ Α Ι Σ »  
Σ ο ΰ  ρίχτηκαν δριμεΐς 
Τί άπέτυχε τό έργο σου 
Τό νέο... « Ε Σ Υ  Κ Γ  Ε Μ Ε Ι Σ » .

ΟΟ
Μά φταίει ή κρίση άφ’ ένός 
ή φτώχεια ή γρουσούζιος 
καΐ κάποιος κριτικο-βληττός 
Αιμίλιος Χουρμούζιος.

Ο Ο

"Υστερα φταίει ό Ρόδάς 
«ό Μ. Ρόδάς γιατί...» 
πού κριτική σο") έγραψε 
,ετά τοσούτου θράσους 
αί a j iK a  σέ χτύπησε 
. έμπάθεια φρικτή 

συγγραφεύς Ο ργής θ :ο ΰ  
<αΐ τής « Ο ργής τοΰ Δάσους».

Ή  ρωσοική Αογοιεχν.α

Τής βελανιδιάς τό φύλλο
Μιχαήλ Λερμα>ΐώρ

Τής θελανιδιάς τό φύλλο ’κόπηκε άπ’ τό κλωνάρι 
Κ :ί  σωριάσθηκε στόν κάμπο άπ’ τάν άνεμο διωγμένο. 
Εμαράθη, συμμαζώχθη έχασε όλη του τή χάρη.

Καί στή θάλασσ:ι τή Μαύρην έφτ ^σε παραδαρμένο.

Στήν άκροθάλασοιά στεκόταν δέντρον ύψηλό, κεράκι.
Τή μορφή του τήν έφθάναν άνεμοι κι’ άστροπελέκια.
Στά κλωνιά του θρήκε κούνια τό πουλί καί τό γεράκι 
Έπετούσ’ άλόγυρά του, δίχως φόθο άπά ντουφέκια...

Καί δειλό καί ντροπιασμένο τό πλησίασε τό φύλλο 
Καί τοϋ ζήτησε Οοήθεισ ^)ήρός στήν ρίζα του πεσμένο. 
-Είμαι τίποτε καί μόνο’ έζεθώρισσα... καί φίλο 
Δέν εύρίσκω τώρα πούμοι δώ στήν ζενητειά θγαλμένο..„

Είμαι μόνο, κ ’ ή όρφάνια έρημιά εΐνε καί πόνοι.
Πάω χάι3ηκα... πεθ.Ίνω' δέ γνωρίζω τή γαλήνη.
Δέζου με μές στάλλα φύλλα πούναι πράσινα καί στόνοι 
Λέν τά σκιάζουν, δέν τοράσσει τή ζωή τους ή όδύνη.

θά σοϋ πώ, θά τραγουδήσω τά τραγούδια τής άγάπης. 
Παραμύθκι καί λογάκια ζέρω χίλια δυό δεντρί μου !
Δέζου με μέοα στούς κόλπους τής ζωής σου τής γεμάτης 

'Από λεβεντιά καί νειάτα, γ:ά νά άγ'άσρ ή ψυχή μου...

-Τί σέ θέλω, ζιθωριάρη, πούσαι κίτρινος καί σκόνη,
Πού τά φύλλβ μου λερώνει ή θαμπή θωριά σου μόνη... 
Ξέρεις λόγια, ζέρε ς μύθους... Τά τραγούδια εΐνε λέξεις... 
ΜοΟπ ύ  τόσα... Καί τό βλέπω στή ζωή δέ θέ ν ’ άνθέζης...

Φύγε, ξένο' τράβα, φύγε !... Δέ σέ ξέρω ποιος είσαι I 
Μένα μ’ άγαπάει ό ήλιος, άπ’ αύτόν έχω τή χάρη.
Κ :ί  γΓ αύτόν σκορπίζω δώρα. Τή ζωή σου έλα αθύσε I... 
Κάθε κύμα μέ χαϊδεύει καί μοΰ πλένει τό ποδάρι...

Φύγε’ πέθανε, ζητάνε !.., Οΰτε θέλω νά σέ βλέπω.
Μέ τό δάκρυ σου τό μηύρο μοϋφερες μελαγχολία....
Τής ζωής μου μέ τόν Λλιο τούς καρπούς έγώ θά δρέπω.. 
Κ' έβυθίσθηκε τό φύλλο μέσ' τή θάλασσα τήν κρύα...

Μετάφρ. Π. ΛΕΦΑ
(Γράφηκε άκριβώς πρίν άπό έκατό χρόνιο).

?■- .............................. .............................. .

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 
ΤΟΥ ΙΝΑΟΥ

( « .T H E  R A I N S  CftlVSE” )
Τό αριστούργημα τοϋ Λουδ. Μπρόμφηλντ

( ' ελ λ η ν ικ ή  α π ό δ ο σ η  Κ Ω ί  ΤΑ Λ Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ )

'Η κωμωδία καΐ τό «ω.ιικό γενικά
1  »»και προ πάντων στο εργο

τού Μολιέρου
Κριτικό δοκίμιο τού κ. ΠΟΛ. μ ΟΖΧΟΒΙ ΓΗ
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— Σ έ  παρακαλώ, θεία μου, πα 
ρετήρησε 0 άλλος, πού ένοιωθε 
κ ι’ αύτός δτι μόλις κρατοΰσε μέ 
χίλια βάσανα τά γέλοια, άν θές 
νά κλαϊς έτσι, άφησε, λοιπόν αύ 
τά τό καταραμένο δοχείο, κά
που...»

«Βέβα ια  τήν άλλη μέρα —συμ
πληρώνει ό Σαρσαΐ τήν άφήγησίν 
του αύτήν πού παρεμβάλλει στό 
κεφάλαιο «φαιδρά κοι! λυπητερά 
έργα» τοΰ βιβλίου του «Σα ρ ά ν 
τα χρόνια δέατρο» —  κλάψαμε 
πικρότατα. Έ κεΐνο  τό βράδυ ό
μως... Καΐ τό περιεργότερο είναι 
δτι ή άνάμνησις τής γελοίας αύ
τής σκηνής έμεινε στήν άνάμνησί 
μου δεμένη άνίκητα μέ τήν εί
κόνα της καϋμένης τής θείας μου 
στήν άγωνία της...»

ΟΟ

ΤΑ γέλοιο τό προεκάλεσε —  
καρά τήν θλ'βερότητα τής έν 
γένει καταστάσεως τό άνεπάντε- 
χο τής έμφανίσεως σέ μία τέ
τοια ώρα μιας θλιμμένης γυναί
κας πού όδύρεται κρατώντας <ττό 
χέρι...δ,τι κρατο5σε ή μητέρα τοΰ 
X  ηοσαί, δηλαδή τό πιό άπρόοπτο 
πράγμα πού θά μποροΰσε κανείς 
νά βάλη μέ τό νοϋ του τέτοια 
στιγμή.

«Γενικόο) — παρατηρεί ό Γά λ
λος δροοματολόγος Βενσάν — τό 
όπρόοτττ® παίζει σημαντικό ρόλο 
στήν κωμική δύναμι μιάς κατα
στάσεως, ένός συλλογισμού «μι 
ας άπαντήισεως». Καΐ άναφέρει 
τήν παρατήρησιν τοϋ Πασκάλ 
(11, 133, έκδοσις Ά σ έ τ ) : Δύο ό
μοια πρόσωπα, έκ τών όποιων κα 
νέν είδικώτερον δέν παρέχει ά- 
φορμή γιά  γέλοια, μπορεί νά 
προκαλέσουν τό γέλοιο μέ τήν 6- 
μο οιητά των εμφανιζόμενα μα
ζί. Βέβαια τό γέλοιο έ&ώ τόΐΐρ-ο- 
ν.αλεί τό ξ ά ιν α ο μ α  πού δοχιιιά- 
ζει Kavf’.c, βλέποντα,. τήν άπόλυ
τη όμοιότητα, βλέποντας ένα πρό 
σ!ϊ>πο (^"«Νχνιζήύενβ ξαφνικά 
πειτα άπό ένα άλλο μέ τό όποιον 
νά ένη τήν πιό καταπληκτική Λ- 
μοιότητα. Έ ν  τούτοις τό ξάφνια
σμα αύτό (τό άπρόοπτο, άπρόδλε 
πτο, άνεπάντεχο αύτό ,πού ώς

στοιχεϊον τοΟ κωμικβΟ έντείνει 
τήν κωμική δύναμι), είναι, συνή
θως μέσα στή λογική τών πραγ
μάτων. Είνα ι άνεΐτάντεχο άλλ’ 6- 
χι παράλογο. Χαρακτηριστικό εί 
ναι τό παράδειγμα τοΰ λογικού 
άπρόοπτου στοιχείου πού κάνει κω 
μική μία σκέψι, μία άπάντησι, 
αύτό τοΰ δίνει στό μΰθο « ό ' μπε
κρής καί ή γυναίκα του» ό Λα- 
φονταίν Γ  ιά νά διορθώση τόν ά- 
διόρθωτο μπεκρή άνδρα της μία 
γυναίκα, τόν κλείνει καθισμένβ 
σ’ ένα ύπόγειο δπου γιά  νά τόν 
τρομάξη μεταμφιέζεται σέ Έριν- 
νύα καΐ τοΰ φανερώνεται ξαφνι
κά μέ τρομερές φωνές. "Ο ταν τή 
ρωτάει νά τοΰ πή, ποΰ βοίσκεται 
καΐ τί τόν θέλει, αύτή τοΰ άπαν
τά : «Ε ίμα ι Λάμια καΐ σ ’ αύ
τούς τούς όποίους έκλεισε μέσα 
του τό μαϋρρ μνήμα φέρνω νά 
φάνε».

— Νά πιβύνε δέν τούς φέρνεις;
Ρω τάει αυθόρμητα, ό μπεκρής.
Ή  άπρόοπτη αύτή άπότντησι, 

είναι συγχρόνως καΐ ένδεικτική 
τοΰ χαρακτήρος τοΰ μεθιχττοτκα. 
«Τό γελοίο λοιπόν έχει μία πλερ 
ρά «αράλογη, άσυλλόγιστη, 6 
νόητη» — συμπεραίνει ό Βενσάν 
—  «καί μία πλευρά φυσική, λογι 
κή, κανονιική».

Είναι λογικό καί κανονικό ό 
■πεκρής νά σκέπτεται τό πιοτό, 

δπως είναι άνόητο, παράλογο, έ- 
ξωφρενικό τή στιγμή πού πληροφο

Γιται κα\εΐς δτι είνα· κλεισμέ 
νος στό μαύρο τάφο καί πιστεύει 
πώς μιλεϊ μέ μία Λάμια, νά τή 
?ωτά π "ό πάντων άν μαζί μέ τό 
-oeyl τοΰ έφερε καί τίποτε νά 
π·ή. Αύτή ή συζυγία τοΰ λογικού 
κά ί TftO ττοΓοαλό' οο, δ η α ιο ,'ρ γε ι 
” ό στοινεον τοΟ άΐ^ροόττου, τοϊ- 
τον στοιχεϊον, τοΰ κωιηκοϋ, τοΰ 
γελοίου.

’Απομένουν πρός έξέτασιν δύο 
Λχό'Ίη στοινεία. θ ά  άφιεοώσωμεν 
σ’ αύτά ίδ’αίτερο κεΦάλοοο.

Τέταρτον στοιχεϊον τοΰ γελοίου 
, ε ΐ ν ε  κατά ιόν όριο μόν πού t

δώσαμεν ήδη —  ή άντίθεσις πρός 
τό άνθρώπινον ίδ:ώδες, δπως τό 
άντιλαμδανόμεθα κατά τό κοινόν 
αίσθημα φυσικά. Ά ντικείμενον τοΰ 
γελοίου πράγματι εΐνε μόνον ό άν
θρωπος ή τά πράγματα, άλλά περ 
νόμενα σέ συνάρτησι μέ τόν όίνθρω 
πο. Άναφερόμενα στόν άνθρωπο. 
Μπορεί τά καμώματα μ ι ά ς  γάτας 
ή μιάς μαιμοΰς — λέγει ό Βενσάν 
πού βρίσκομε δτι σωστότερα έχει 
έξονυχίσει τό ζήτημα — νά προκο- 
λοΰν τό χαμόγελο, καμμιά φορά 
τό γέλοιο. Αύτό συμβαίνει δμως 
γιατί τά καμώματά τους, o l μορ
φασμοί καΐ αΐ χειρονομ ες τοϋ πι
θήκου, ή πονηριά καΐ ή ύπουλότης 
τής γάτας, θυμίζουν άνθρώπινα έ- 
λαττώματα, άνθρώπινα* καμώματα 
άνθρώπινες γελοιότητες. Ποτέ δέ 
θά μοίς έρθη στό νοΰ νά χαρακτη- 
ρίσωμε γελοίο, ποτέ δέ θά μάς 
προκαλέση τό γέλοιο ένα στραβό 
έστω δένδρο, ένα παράξενο δσο 
θέλετε τοπεϊο. ‘Ως τόσω τά ϊδια 
αύτά, ένα τοπεϊο, ένα δένδρο προ
καλοΰν τό γέλιο άν άναφερθοΰν 
στόν άνθρωπο καί τά έργα του. 
"Α ν  σ' ένα πίνακα ό ζωγράφος τά 
έχη άπο5ώσει άδέξια, ύπερβολικά, 
κωμικά. "Ε ν α  άδειο βαγόνι γλυ- 
στρά σ’ ένα κατήφορο καΐ τσακί
ζεται έπάνω σ’ ένα άλλο βαγόνι. 
Τό πράγμα δέν προκαλ:ΐ βέβαια 
φαιδρότητα καί γέλιο. Φανιασθή- 
τε δμως ένα άφηρημένο περιπατη
τή πού δπως διαβάζει τήν έφημε
ρίδα του πέφτει σέ μιά κολόνα φα 
ναριοΰ στό Ζάππειο. Ό  κόσμος θά 
γελάση. Σύγκρουσις  έν τούτοις 
συνέβη καΐ τώρα δπως στήν περί- 
πτωσι τών βαγονιών. Ή  διαφορά 
εΐνε δτι στή δεύτερη πτρίπτωσι ή 
σύγκρουσις συνέβη μεταξύ άνθρώ
πων καΐ τό άνθρώπινο Ιδεώδες, ή 
άντ ληψις πού έχομε γιά  τό σωστό 
ΐ:1νε δτι οΐ άνθρωποι δέν πρέπει 
περπατώντας νά πέφτουν στά φα
ί άρ α, οι ζωγράφοι δέν πρέπει νά 
ζωγραφίζουν, δ,τι ζωγραφίζουν, 
έξωφρενικά κτλ.

Ύπ αύτήν τήν έννοιαν πρέπει νά 
έννοηθή τό τέταρτον στοιχεϊον τοΰ 
κωμικού ή άντίθεσις του, ή μή συμ 
φωνα μέ τήν γενικήν διά τό σω
στόν άντίληψιν, μέ τό «ά'θρώπι- 
νον Ιδιώ δες», έξέλιξις τοΟ γεγο 
νότος πού προκαλεϊ τό γέλιο.

s?o

Πα?αμόρφωσις τοΰ άνθρωπίνου 
αύτοΰ ιδεώδους εΐνε τό γελοίον. 
Τή φαιδρά ψυχική διάθεσι πού προ 
καλεΐ τό γέλιο, τή δημιουργεί στήν 
ψυχή μας άκριβώς ή διαπίσχωσις

δτι τό γαλοΐον γεγονός άποτελεΐ 
μιά παραμόρφωσι, μιά παραφθο 
ρά αύτοΰ πού ή κοινή άντΐληψις 
παραδέχεται ώς σωστό, ώς τό ι
δεώδες τής άνθρώπινης ένέργειας, 
σκέψεως, έκδηλώσεως στή δεδο
μένη αύτή περίπτωσι.

Αύτή ή παραμόρφωσι τοΰ άνθρώ 
πινου ιδεώδους, άποτελεΓ τό πέμ- 
πτον καΐ τελευταΐον στοιχεϊον τοΰ 
γελοίου.

Ή  «παραμόρφωσις» πρέπει νά 
έννοήται ύπό τήν πλατυτέραν δυ
νατήν σημασίαν τής λέξεως. "Ο 
ταν ένας άνθρωπος, έξαφνα, σοβά 
ρώτατα μεταχειρίζεται ένα τερά 
στιο λοστό διά νά μετακινήση τό... 
καλαμάρι του, άκριβώ ς δέν πρό
κειται περί «παραμορφώσεως» τοΰ 
άνθρωπίνως σωστοΰ. Πρόκειται πε
ρί δυσαναλογίας μεταξύ τών δια- 
τιθεμένων καΐ τών πράγματι καΐ 
προφανώς άπαραιτήτων μέσων διά 
νά πραγματοποιηθή κάτι. "Ο ταν έ
νας χριστιανός φαντάζεται δωρε
άν κάτι πού ή κοινή λογική ξέρει 
δτι εΐνε άδύνατο καΐ έρχεται, διά 
ψευσις οίκτρά τών όνειρώξεων, ή 
πραγματικότης, τό άποτέλεσμα εΊ- 
νε πρόκλησις γέλιου είς τόν βλέ 
ποντα τήν διάψευσιν πού έπιβάλλει 
ή πραγματικότης είς βάρος τοΰ ά- 
εροβατοΰντος (τοΰ γέλιου, έάν φυ
σικά συνυπάρχουν καΐ τά άλλα 
στοιχεία τοΰ γελοίου, πρό πάντων 
ή έλλειψις λόγων προκαλούντων 
τήν συγκίνησιν διά τό πάθημα).

"Ο λες  αύτές τίς περιπτώσεις πε
ριλαμβάνομε στό γενικό όρο «πα- 
ραμόρφωσίς τοΰ άνθρωπίνου ιδεώ
δους, τοΰ άνθρωπίνως σωστοΰ».

Ό  Δόν Κιχώτης δταν τά βάζι ι 
μέ τούς άνεμομύλους είνε κωμικός, 
δσον καί ένας τρισπιθαμίτης ό ό
ποιος περνώντας άπό τά Προπύ
λαια τοΰ Σταδίου θά έσκυβε σοβα 
ρώτατα γιά  νά μή... χτυπήση τό 
κεφάλι του ή ό πρωταθλητής άρ- 
σεως βαρών πού θά έπερνε φόρα 
γιά  νά σηκώση... μιά όκά βάρος. 
Ό  Κάντ αυτή τήν άντίθεσι, αύτή 
τήν «παραμόρφωσι», πού είνε πραγ 
ματικά δυσαναλογία μεταζύ άπαι 
τουμένων καΐ καταβαλλομένων 
προσπαθειών, τήν όνομάζει «άνα- 
μονή πού ξαφνικά καταλήγει στό 
μηδέν».

’Ά λ λ ο  είδος «παραμορφώστως» 
εΐνε έκείνη πού συνίσταται στήν 
άποτυχία ΐκανοποιήσεως — χωρίς 
άλλες θλιβερές συνέπειες — έγω- 
ιοτικών αξιώσεων ένός άτόμου. Ό  
’Ά λκησ τος  έξαφνα στό «Λίισάνθρω 
πο» λέγει δτι αύτός εννοεί νά είνε 
ειλικρινής γιατί «θέλει νά ξεχω

ρίζη άπό τούς άλλους άνθρώπους» 
Ξεχω ρίζ  ι άλλά ώς παράξ:νος, ώ· 
ύπερβολικός, ώστε άντί νά ξεχωρί 
ζη θαυμαζόμενος άπό τόν κόσμο 
ξεχωρ ζει άλλά... άπό τήν άνάπο· 
δη. Ό  ’Ά λκησ τος  γίνεται άστεΐος 
έτσι. Ή  «παραμόρφωσις» αύτή πού 
προκαλεϊ τό γέλιο μπορεί άκόμα 
νά εΐνε μιά άντίθεσιςπρός τό «κατ 

•άνθρωπον» σωστόν ή ιδεώδες δχι 
πλέον τό Φ Υ Σ ΙΚ Ο Ν  άλλά τό Κ Ο Ι 
Ν Ω Ν ΙΚ Ο Ν . Δηλαδή πρός τίς ιδέ
ες, τΐς συνήθειες, τά ήθη καΐ έθι
μα, άκόμα καί πρός τΐς προλήψεις, 
έάν καΐ έφ' δσον καΐ αύτές δπως 
καΐ έκεΐνα, εΐνε γενικά  παραδε
δεγμένα στήν κοινωνία.

Κάθε άνθρωπος πού μιλεϊ ή δρά 
έτσι ώστε νά περιέρχεται σέ άντί
θεσι μέ τήν κοινωνία, μέ τήν κοι
νωνική άντίληψι σ’ ένα ζήτημα (ύ 
πό τόν δρ ον βέβαια καΐ φυσικά 
αύτή ή άντίθεσις νά μή εΐνε όξεΐα, 
βιαία, δραματική, διότι τότε πρό
κειται περί τραγικοΰ περί δραμα
τικού συναισθήματος) τείνει νά 
προκαλέση τό γέλιο. Ό  κύριος πού 
θ άπεφάσιζε νά έμφανισθή σήμε
ρα στό δρόμο φορώντας τό κοστοΰ 
μι τής μόδας τών κομψών δανδής 
δων τοϋ 1860 θά προκαλοΰσε τό 
γενικό χαμόγελο στά χε λια τών 
διαβατών καΐ τήν άνηλεή πρόγκα 
τής λιγώτερο αύτοπει,θαρχούσηο 
στήν έκδήλωσι πρό πάντων τής 
φαιδρότητός της, μαρίδας. Τό ϊδιο 
θά συνέβαιν: μέ τόν ιεράρχη ό ό
ποιος φορών τά Ιερατικά του σέ 
μιά τελετή, θά έγκατέλειπε έξα
φνα τήν Ιερατικώ ς τελετουργική 
βραδύτητα τών κινήσεών του καΐ 
άνασηκώνων τά χρυσά του άμφια 
θά τό έβαζε έξαφνα στά πόδια, ή 
μέ τήν ύπερώριμη κυρία ή όποία 
καταφανώς ύπερκάμψασα τόν Μα- 
λέαν τών πενήντα καίβαμ,μένη σάν 
τοιχογραφία θά έβεβαίωνε σοβα- 
ρώς δτι μόλις πάτησε τά είκοσι 
όκτώ.

Έ τ ε λ  ιώσαμε έτσι μέ τά Στοι
χεία τοΰ γελοίου. Μένει νά ποΰμε 
λ .γα  πράγματα διά τά «είδη τοΰ 
γελοίου» γιά  νά κλείσουμε τό μέ 
ρος αύτό τού παρόντος δοκιμίου.

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Ή  συνέχεια
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—  θ ά  προτιμούσα otv μπορού
σατε νά βρήτε και άλλη μιά νο- 
7οκομο γ ιά  νά σάς συνοδεύσω.

—  θ ά  ψάξω, ϊσως μπορέσω νά 
πείσω τήν μις Ελντριτζ.

Σ τ ό  τέλος εφυγε μαζί μ^ τήν 
μις "Ελντρ ιτζ . ΤΗταν κορη ένός 
■ μπόρου, χλω μή καί λεπτή καί 
λάτρευε τήν μις Μάκ Ντέτ καΐ θά 
τήν ακολουθούσε όποι>δήποτε.

Φθάσανε στή Ρανσιπούρ τόν 
Απρίλη,, λ ίγο  πριν άπώ τήν έπο- 

τών βοοχών.
Τήν έποχή έκείνη τά έργα  τοΰ 

Μ αχαραγιά  μόλις εΐχαν άρχίσει 
καΐ ή πόλη ήταν σέ χαώδη κατά- 
στασι. Ό χ ι  μόνο άνοιγαν δρόμους 
κα ΐ δρομάκια, έκτιζαν μεγάλα 
;τιρ α, γκρέμιζαν τΐς τρώ γλες,α ' 
λά ή άναστάτωση έπεκτεινόνταν 
καΐ στό πνεΰμα όλόκληρου τοΰ 
πλ,ηθυσμοΰ, πού τή ζωή του. ό ή- 
- υόνκς του δοηθημένος άπό μιά 
χοΰφτα μορφωμένων άνθρώπων 
ζητούσε νά μετατρίψη, νά διορθώ- 
ση τίς συνήθειές τους καΐ τΐς ιδέ
ες τους. Ε ίχ ε  θέσει όρο δτι ή έπρε
πε νά έργασθοΰν ή νά έγκαταλεί- 
ψουν τόν τόπο, καί πολλοί παπά 
?<Γ.ς είχαν φύγει, ώστε έμεναν ίσα 
ϊσα τόσοι πού μόλις έπαρκοΰσαν 
γ ιά  τίς έκκλησίες.

Ή  Μαχαρανή είχε τότε άκρι
βώς τελειώσει τό βιβλίο της πού 
παρώτρυνε τΐς γυναίκες νά έγκα- 
ταλείψουν τό κάλυμμα, νά μάθουν 
νά διαβάζουν, νά γράφουν καί νά 
αναζητήσουν ένα έπάγγελμα. Ε ίχε  
εγκαινιάσει τό σχολείο της, όπου 
οι κόρες τών ύπουργών, τών πρι- 
γκήπων καί τών Βραχμάνω ν είχαν 
λάβει διαταγή νά προσέλθουν, θέ
λοντας καί μή, στό πλάϊ τών Ά ν έ γ  
νιχτων που θα είχαν τήν έπιθυμία 
νά μορφωθούν. Μόλις ένας χρόνος 
ίίχ ε  περάσει άπό τό γεύμα καΐ τήν 
γιορτή πού είχε κάνει ό Μ αχαρα
γιάς γιά  τούς Ανέγγιχτους τής 
Ρανσιπούρ καϊ πού είχε καθήσει 
ό ίδιος άνάμεσα στούς καλεσμέ
νους του γιά  νά δώση τό παρά
δειγμα  στούς άλλους Ινδούς. Οί 
ύπηρέτες του ηταν έπίσης Ά νέγ-

χ ,ο ι. Κα ι όλα αύτά προκαλοΰ- 
σαν στή Ρανσιπούρ στάσεις, δο 
λοφονίες, ραδιουργίες καί συνω
μοσίες.

Σ ’ αύτή τή βαραά άτμόσφαιρα 
κατέφθασε ή μις Μάκ Ντέτ καΐ ή 
χλω μή άκόλουθός της, μις 'Έλν- 
τριτζ. Βρήκα ν ένα πρωτόγονο νο
σοκομείο, μέ χωματένιο πάτομα, 
μέ μισογκρεμισμένο ταβάνι, ένα 
ία<-' c ε.ο τής κακής ώρας που 
τό διεύθυνε ένας χειροΰργος μισο- 
αμαθής πού τόν άπασχολοΰσ; ττί- 
ρισσότερο τό κόψιμο τών εύραπαϊ 
κών του κοστουμιών, παρά ή ύγεία 
τών άρρώστων του, καί δυό yiut- 
τροϊ πού δλες  οΐ γιατρικές ιους 
γνώσεις συνίσταντο σέ ένα μίγμα  
άπό δεισιδαιμονίες μαμής καϊ άπό 
θεραπευτικά μέσα έντελώς παληάς 
έποχής. Ό  έπιλόχιος πυρετός, ό τύ
φος, ή βλογιά, ή μαλάρια ύπήρ- 
χαν σέ κατάστασι ένδη>μική. Σ υ 
ναντήσανε μάλιστα καί τά ύπολείμ 
ματα μιάς πρόσφατης έπιδημίΟς 
ία-πώ λας.Τό προσωπικό ήταν μό 

νο άνθρωποι τής κατώτατης τά
ξεως.

Ή  μις Μ άκ Ντέτ ρίχτηκε στή 
^ουλε ά,ώπλ'σ'Ίέν-η μέ σαπούνι καί 
φατνικόν όξύ. Σ τ ό  τέλος τής πρώ
της έβδομάδος είχε κουραστεί. 
Έ ν  τούτοις εΐχε μέσα της μιά ά
κατανίκητη δύναμι. Πάντα έτσι ή
ταν καί κατά πάσαν πιθανότητα 

| θά -είναι ώς τό τέλος της έτσι. Γ ι ’ 
I αύτό έπέμενε.

Ά λ λ ά  πιό έπικίνδυνα άπό τή 
βρώμα, τήν άγνοια καί τήν άνικα- 
νότητα πού συναντούσε στό δρόμο 
της, ήταν ή έπίμονη καΐ σιωπηλή 
άντίσταση, τοΰ μισοΰ πληθυσμού 
τής Ρανσιπούρ, οΐ ψευτιές και οί 
ραδιουργίες τών φανατικών Ιν 
δών, τό μίσος τών δημοσίων υπαλ
λήλων γιά  τή δύναμι πού εΐχε. Ο 
Μ αχαραγιάς τήν ύηοστήριζε μέ δ
λη του τήν περιουσία, μέ δλη του 
τήν ισχύ.

’Α λλά  δέν μποροΰσε πάντα νά 
προστρέχη σ’ αύτον καΐ συχνά οΐ 
αιτήσεις της έφταναν κοντά του 
παραμορφωμένες άπό συκοφαντί
ες, ή άπό κακή θέλησι. Απελπισμέ
νη, ζητούσε από πού προέρχονταν 
ή υπο .’λϊ} αύτή αντίσταση στ ς προ 
σπάβειές της νά ίναπνύ'-η οτά λαό 
τήν ύγεία καΐ τήν ευπρέπεια καΐ 
κάθε φορά άνοτκάλυπτε δτι ή αιτία 
ij iu v  ή θρησκεία ή οΐ δεισιδαιμο
νίες πού άντικαθιοτοΰοαν τή 6ρη- 
c-κι.ία. Οΐ χειρότεροι έχ3j>oi τι,ς, 
δπως καΐ τού Μ αχαραγιά, ήταν οΐ 
θρησκόληπτοι

Ό  Η γ εμ ό να ς  ήταν πολύ ύπομο- 
νετικός μαζί τους. "Ο σο γιά  Τί,ν 
φοβερή καΐ ώραία Μαχαρανή, αύ
τή δέν είχε διόλου ύπομονή. Α π έ 
λυσε αρκετούς δημοσίους ύπαλλή- 
λους, άλλους διέταξε νά τούς έπι- 
βλέπουν. Χάρις στήν έπιρροή της 
καί στής μις Μ άκ Ντέτ, ό Ντεβάν 
— πού εΐχε άκόμα κοτσίδα καΐ πού
ή γυναίκα του φορούσε ένα κατά- 
μαυρο κάλυμμα —  διώχθηκε. Και 
νούργιες ταραχές προέκυψαν, για 
τί ό άνθρωπος αύτός πού άν καί 
δεισιώαίμονας ήταν ομως Ικανός, 
ότοτάθηκε στόν Ά ντ 'δασιλέα . 
"Ε γ ιν α ν  άνακρίσεις γιά  τις φήμες 
πού πρό πολλοΰ κυκλοφορούσαν 
στήν Κυβέρνησι τής Καλκούτας 
σχετικά μέ τΐς ταραχές τής Ραν- 
σιπούρ.

ΤΗταν μιά άπλή κωμωδία. Δέν 
πάρθηκε κανένα μέτρο. Ή  Ρανσι- 
πούρ ήταν ένα κράτος πλούσιο, ι
σχυρό καΐ ό Άντιβασιλεύς προα- 
μθ σε νά μή βάλη μπελάδες στό 
κ.φάλι του. Ή  ύπόθεση δέν είχε 
συνέπειες. Παρ’ δλα αύτά τό άπο
τέλεσμα ήταν νά κάνουν τήν άγέ- 
ρωχη Μαχαρανή νά γίνη άσπονδος 
έχθρός τής Βρεταννικής διοικήσε- 
ως καΐ νά στερεώση μιά γιά  πάν
τα τή θέσι τής μις Μ άκ Ντέτ άπέ- 
ναντι τών’Ά γ γ λ ω ν  τής Ρανσιπούρ. 
Κα ί άπό τή στιγμή έκείνη ή νοσο
κόμα κατάλαβε πώς δέν μποροΰσε 
•α λογαριάζη οϋτ; πήν υποστήρι 

£.'. Ό τ ε  καί στό οτι θά τήν ένοιω
θαν οΐ συμπατριώτες της.

Σ τ ό  διάστημα τών άνακρίσεων 
πείσθηκε δτι ή Κυβέρνηση καθώς 
καί δλο τό διοικητικό συγκρότημα 
δέν έβλεπιε μέ καλό μάτι τήν άπο
στολή πού είχε άναλάβει καΐ πού 
σ’ αύτήν είχε άφοσιωθή καΐ δτι 
μέσα τους είχαν τήν έπιθυμία νά 
μή πετύχη, — ούτε καί ό Μαχαρα- 
ν ά Γ — καί κατακρίνανε τήν συ
νεργασία της μέ τούς Ινδούς στήν 
προσπάθειά τους γιά  διαμόρφωσι 
καί μεταρρυθμίσεις.

"Αλλοτε ή Ρανσιπούρ ήταν ένα 
^ίοηνικό κοάτος. βουτημένη στήν 
άγνοια καΐ στή βρώμα, θαυμάσι
ος τόπος γιά  τήν εξαγω γή τών 
βαμβακερώ ν ειδών τοΰ Μ ϊντσέ- 
στερ καΐ γιά  τά σιδερικά τοΰ 
Λΐντς ή τοΰ Χούλ. Ά λ λ ά  ό Μ αχα
ραγιάς είχε τήν έμμονη 15έα νά 
άποδώση στό λαό του τήν άξιο 
πρέπεια καΐ ύπερηφάνεια καί σκό
πευε νά δημιουργήση κλωστήρια 
γιά  νά μπορούν οΐ κάτοικοι νά κα

ί Συνέχεια στή 5η σελίδα)



ΤΑ  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

Τοΰ κ. Δ. Π ΑΥΛΙΔΗ
Π ΙΝ Δ Α Ρ Ο Υ  Μ Π Ρ Ε Δ Η 'Μ Α : « Ό  Τρβψίύέτηξ». Έ ϊεδόδη  
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"Οταν ζοι>οσ στΛν κεντρική καί 
τή δυτική Εύρώπη άνάμεσα στά πε
ρίεργα καΐ χαρακτηριστικά πράματα 
πού είχα προσέξει ήταν καΐ τοΰτο: 
σ’ όλους σχεδόν τούς σ δηροδρομ:- 
κούς σταθμούς,πού εΐνε μικροί ή 
μεγάλοι κόμπο; συγκοινωνιακών δια
κλαδώσεων έβλεπα, όσες φορές τύ- 
χαινε νά περάσω προπάντων τό κα
λοκαίρι, πολΛούς έπιβάτες πηγαί
νοντας στις δουλειές τους ή σ’ έζο- 
χές ή γυρίζοντας νά πρςμηθεύων- 
ται δ άφορα 6 βλΐα άπό τά κιόσκια 
κατά προτίμηση λογοτεχνικά. Τ ’ ά- 
γόρ;·ζ:ν γιά νά περάσουν εύχάρ - 
στα τόν καιρό τους στό ταζίδι ή 
στόν παραθερισμό τους. Καΐ μάλιστα 
πρόσεξα πώς συνήθως οί φιλαναγνώ 
στες αύτοί πετοΰσαν τά βιβλία ούτά 
σ’ όπο ο σημείο τύχ:<νε νά τά τε
λειώσουν γιά νά μήν τάχουν προφα
νώς βάρος κι’ άγόραζαν άλλα πα
ρακάτω γιά νά πετάξουν ύστερώτε- 
ρα κι* αύτά άφοΰ έκπλήρωναν τό 
σκοπό τους. Γι’ αύτό στούς otc9- 
μούς, κατά μήκος τών γρα-μμών 
καΐ μέσιι στά χωράφια ύπήρχαν βι
βλία διαβασμένα καί πεταμένα, ά
δετα συνήθως άλλά σέ καλή κατά
σταση, τό ίδιο καΐ στά έξοχιικά κέν- 
■ρα, τις λουτροπόλεις kcu σ’ άλλους 
παρόμοιους τόπους στεριανούς, στά 
βουνά καΐ παραθαλάσσιους. Θυμά
μαι μιά φορά ένας γνωστός μου 
Βέλγος πού συνταξιδεύαμε άπό τή 
Λυών γι4 τό Άννεσύ, βρήκε στήν 
£ξο&ο ένός διομέσου σταθμοΰ, στή 
Μηε>ννάρ, καμμιά δεκαπενταριά βι
βλία μάτσο δεμένα, τοΰ Μπενουά, 
τοΰ Μωρ.άκ, τοΰ Καρκώ χαΐ κάποιου 
άλλου άπό τούς γνωστούς συγγρα
φείς. Τά πήρε στό τραίνο κι* άφοΰ 
τά διάβασε, τ’ άφισε, περνώντας ά
πό ένα έλβετικό σταθμό σ’ δνο, ει
δικό γραφείο, πού 'ίδρυσε έν^ις^όμι
λος φιλάνθρωπων τής Βέρνης γιά 
νά μαζεύη τά πεταμένα αύτά βιβλία 
καΐ ξΞδιαλέγοντας τά καλλίτερο καΐ 
καθαρώτερα νά πλουτίζρ μ’ 4 αύ
τά τις θ.βλιοθήκες ά,πόκεντρων3ά- 
γροτικών περιοχών. Τέτοια γραφεία, 
όπως έμαθα, ύπάρχουν σ’ όλες Μ ς  
έξόδους πρός τά γερμανικά, τ’ αυ
στριακά καΐ τά ιταλικά σύνορα.*

"Αφθονη, λοιπόν, κυκλοφορία τοΰ 
λογοτεχνικού βιβλίου καΐ μ ά ; άπό 
τις αίτιες ϊσως τοΰ παρήγορ^υ γιά 
τούς λογοτέχνες καί τούς' έκδότες 
φαινομένου τής ευρύτατης κυκλοφο
ρίας του στις ευρωπαϊκές χώρες.

Έδώ άκουσα γνωστούς έκδότες 
νά λένε πώς οί θερινοί μήνες εΐνε 
οί εύνοΐκώτεροι γιά τό έμπόριο τοΰ 
λογοτεχνικοΰ β:βλίου. Αυτοί πού 
πηγοίνουν γ:ά παραθερισμό σ’ έζο  ̂
χές καί σέ λουτροπόλεις μαζί μέ 
τούς άλλους πού άγοράζουν τό λο
γοτεχνικό 6 :6λίο γιά νά τό δώσουν 
Χριστουγεννιάτικο καί Πρωτοχρονιά
τικο δώρο εΐνε οί άπϊΓκλειστικοί σχε 
δόν καταναλωτές του. Οί άλλοι εΐνε 
οί ομότεχνοι κ ’Λ-. οΐ δημοσιογράφοι 
καΐ οΐ προσωπικοί φίλοι πού όλοι 
αύτοί τό παίρνουν Λ γιά κρίση, η 
γιά άναγγελία ή άπό φιλία δωρεάν. 
’Εξαίρεση άποτελοϋν οί νεαροί φι- 
λόμουσοι πού τό άγοράζουν γιστΙ 
προετοιμάζονται κι’ αύτοί γιά συγ
γραφείς λογοτεχνικών βιβλίων.

Λοιπόν, υστερ’ άπ’ αύτά, σημει
ώνω άμέσως μιά παρατήρηση πού έ 
καμα καί κάμνω συνεχώς αύτές τις 
μέρες πού βρίσκομαι στό Λουτράκι. 
Δέν εΐνε μήτε ένα άτομο στά ξενο
δοχεία, στά κέντρα, στό δρόμο νά 
K p c - T j i  νεοελληνικό λ^γρτεχγικό β ι 

βλίο. Δηλαδή είδα κάμποσους νά 
κρατούν έφημερίδες καΐ μερικούς 
λ^ικά περιοδικά, τρεις γρηές νά 
διαβάζουν ξενόγλωσσα βιβλία, ένα 
ιερωμένο νά κρατρ τόν όδηγό τοΰ 
Έλευθερουδάκη κ ’ έναν άλλο ιε
ρωμένον έπίσης νά διαβάζη στή σά
λα άναμονήξ τών κεντρικών λου
τρών ένα έγχειρίδιο λουτροθερα
πείας.

"Αστε δέν εΐνε μήτε τό καλοκαί

ρι εύνοΐκή περίοδος γιά τό γενικά 
δυστυχ'σμένο άνεξάρτητο άπό τήν 
άξία του λογοτεχνικό μας β.βλίο. 
Τό μόνο πού ηρθε στή λουτρόπολη 
τούτη χωρίς κι’ αύτό νάνε άγορα- 
σμένο εΐνε αύτό πού θά κριθρ σή
μερα: Ό «Τροφοδότη.ς» τοΰ κ.
Μπρεδήμα. Τόφερα μαζί μου μέ με
ρικά άλλα ν ά νά τό δ::·βάσω καί 
νά πώ τή γνώμη.

Καί τή λέω άμέσως καί σύντομα, 
γιατί άργότερα θά ξαναμιλήσω γιά 
τόν «Τροφοδότη» σ’ ένα γεν  κό ση
μείωμα πάνω σέ 6 βλία μας λογοτε
χνικά — δώ εΐνε πολλά, ύπάρχουν 
^μως άρκετά καΐ άγνωστο τά περισ- 
άότερα — πού άσχολοΰνται μέ τήν 
μελέτη κ ΰ τήν αισ3ητ κή παράστα
ση τής σύστασης καί λειτουργίας 
διαφόρων κοινωνικών θεομών στόν 
τόπο μας.

Ό  «Τροφοδότης» είνε άπό τά καλ
λίτερο τοΰ είδους αύτοΰ. Γράφ μο 
φυσ κό κι’ άκόμπιαστο, τύποι όρθο- 
γραμμένοι κι’ άκριβείς, περιβάλλον 
ότόφιο, χαρακτηρισμοί συνετοί κΓ 
αποδοτικοί. ΓΓ  αύτό τό βιβλίο δα* 
θάζεται άνετα, άφίνει ζωηρή τήν 
έντύπωση πού έπιδιώκει καί μένει 
στήν μνήμη, δσο ξανάρχεται όταν 
τό θέμα του γίνεται έπίκαιρο.

Ή  ιστορία ξετυλίγεται άπλά κΓ 
όχι περίπλοκα μέσα σ’ ένα άπό τά 
ΐδρύματά μας κοινωνικής ώφελείας: 
ένα έπαρχιακό σανατόριο. ' Ανθρω
ποι, άντικείμενα, θεσμοί καΐ κατα
στάσεις δίνονται ίκανοποιητικώτατα. 
Ό τόπος τοΰ πόνου πού δέν γίνεται 
στάδιο εύγενών κΓ  άφωσιωμένων 
προο«π;θε ών γιά τούς έντεταλμέ- 
νους. Οί άρρωστοι, πού δίνονται Ι
σως όσο χρειάζονται παραστατικά, 
στό διάμζσο! μεταζύ ζωής καί θα
νάτου αύτόν σταθμό τών άλγηδόνων 
καί τής ασυνείδητης, νά πρ κανείς, 
έγκαρτέρηση, ύπάρχουν στό βιβλίο 

 ̂ όπως ύπάρχουν σ’ όποιο ϊδρυμο μά
ταιης θεραπείας τοΰ άνθρώπινου πό
νου. Αύτός ό Σπυρίδης, αύτός ό 
Κινέτας, αύτή ή Λαμπρινοΰ, αύτός 
ό Γκενάς εΙ\·£ δυστυχείς πανομοιό
τυπα τών προσώπων πονηρών ή δυ- 
στυχ σμένων πού ζοϋν στούς τόπους 
αύτούς.

Μέ τήν άγρυπνη καί στέρεα καλ
λιεργημένη αίσθησή: του, καθώς καί 
τή φιλοπρόοδη άντιληπτικότητά του 
ό συγγραφέας αύτός όλα τά βλέπει, 
τ’ αναλύει, τά άνασκιοπή καί δίνει 
ικανοποιητικά τή γενικώς σύνθετη 
εικόνα καί παράσταση ένός δ:κοΰ 
μας σανατορίου. Οί άνθρωποι πού 
διαφεντεύουν τό σανατόριο,οί άρρω 
στοι πού τό υπομένουν, οΐ γυναίκες 
τών πρώτων κ ’ οί έτοιμοθάνατες 
τών άλλων, εΐνε όλοι πραγματικοί 
καί κινούνται οτόν ειδικό τους κύ
κλο παραστοτικώτατα καΐ ύποβάλ- 
λουν σκέψεις πού άπαραιτήτως χρει 
άζονται. Βλέπει προπάντων ό άνα- 
■γνώστης πόσο ώχρή είνε ή ήθική 
όψη τών άνθρώπων τοΰ καθήκοντος 
καΐ πόσο τό καθήκον δέν κεντρίζει 
τίς άφιλότιμες ή ξεμωραμένες ψυ
χές. Καΐ γύρω άπό τό σανατόριο 
ή φύση, πού πορακολουθεί μέ τις δι
κές της έκδηλώσεις τις μέσα στό 
ίδρυμα καί τίς ψυχές τών άνθρώπων 
καταστάσεις.

’Αλλά πάνω άπ* δλα έντελώς ά- 
ζιοπράσεχτη εΐνε ή άνθρωπιά τοΰ 
συγγραφέα αύτοΰ. Μέ άγάπη πραγ
ματική, μέ κατανόηση άσφαλτη δί
νει τις έντυπώσεις του καί τίς όργα 
νώνει γιά τό μεγάλο σκοπό τής λο
γοτεχνίας ίχωρίς δυσχέρεΥα, 'Χωρΐςί 
μάταιη προσπάθεια, άθίαστα- καΐ 
ποτελεσματικά. Δε'γμα πώς όταν θ' 
άσχοληθπ μέ θέματα γενικώτερα θά 
έχρ τά ίδιοι άποτελέσματα. Γιατί 
πραγματικά ό όπλισμός του εΐνε γε 
ρός καί μπορεί ν ’ άνθέξΠ, ύποθέτω, 
καΐ στήν πάλη γιά τήδημιουργίσ καΐ 
πολύ σπουδαιότερων άκόμη λογο
τεχνικών έργων.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Τό ΈλΑηνίκό Διήγημα

Μ ιά  π α ιδ ο ύ λ α  π λ η γ ω μ έν η , 
£ ω ς δ υ ό  χ ρ ο ν ώ ν ...

Λ ε φ τ έ ρ η  Ξ α ν θ ο ύ

Θ εα τρ ικές  πρώ τες
(Συνέχεια άττό τήν 1η σελίδα)

γυναίκες». Μέ κατανόησι, μέ έξυττνά- 
δα, μέ άγάπη, μέ μοναδική στοργή, μέ 
κύρια σκέψι όχι τόσο τή δική της εύ
τυχία δσο τή δική του, προσφεύγει σέ 
ίνα μέσο κομψότατο, άλλά καί ώμορψα 
γυναικείο. Και σέ τρεΐς βδομάδες μέ
σα ό άνδρας της άνακαλύπτει δτι δέν 
άγαπφ τή Σίμπυλ, δπως και αυτή Α
νακαλύπτει δτι βαρέθηκε τό Σάντ.Συγ 
χρόνως δμως ό Σάντ λαμβάνει τήν 
ευκαιρία νά διαπίστωση δτι χρεωστά 
άπειρα πράγματα στήν διακριτική,άλ- 
λά αποφασιστικής αξίας συνεργασία 
τής Μάγγης. Ταπεινώνεται. Νομίζει 
πώς πιά τώρα δέν μπορεί νά ζήση μέ 
τή Μάγγη «τή γυναίκα πού έταπείνωσε 
τόν άνδρα της». Έκείνη δμως, στορ
γικά, μέ βαθύτατο έρωτα, 'ίσο μέ τό 
θαυμασμό της γ ι ’ αυτό, τοΰ λέει απα
λά: «Δέν έκανα τίποτε άσυνείθιστο, 
Τζών. Κάθε άντρας, πού βρίσκεται 
ψηλά, τοϋ άρέσει νά νομίζη, πώς μό
νος του τό κατώρθωσε. Καί ή γυναίκα 
του χαμογελά καί τόν άφίνει νά τό πι- 
στεύη. Είναι τό μόνο μας παιγνίδι. 
Κάθε γυναίκα τό ξέρει αυτό». Καί τόν 
καλεϊ νά τήν κυττάξη. Νά «τήν Ιδή» 
γιά πρώτη φορά. Καί νά γελάση λίγο. 
Μάταια τής άπαντφ «δέ μπορώ νά γε
λάσω». Σέ  λίγο τό χαμόγελο χαράζει 
τά πεισματικά σφιγμένα χείλη του.Τό 
χαμόγελο γίνεται άμέσως τό εγκάρδιο 
κοινό γέλιο των δύο συζύγων, τό γέ
λιο πού λυώνει τόν αισθηματικό πάγο 
του Τζών, τό γέλιο πού άρχίζει τή νέα 
περίοδο εύτυχισμένης πλέον ζωής τού 
ανδρόγυνου.

Βέβαια ή ύπόθεσι τοΰ έργου δέν εΤ
ναι πολυσύνθετη. Δέν άναφέρεται σέ 
καταστάσεις καΐ προβλήματα περίπλο
κα. 'Απλή, θάλεγε κανείς σχεδόν άφε- 
λώς άπλή, δίνει ώς τόσο είς τόν συγ
γραφέα τήν εύκαιρία νά μάς χαρίση 
πλουτη άπό τό περίσσευμα τής ψυχής 
του. Νά ζωγραφίση χαρακτήρες ζωντα
νούς. Νά έμφανίση στή σκηνή πλάσμα
τα τοΰ καλοΰ Θεοΰ άληθινά καί οχι 
κοΰκλες. 'Ό λα  αύτά τά προσόντα κά
νουν τό εργο πίνακα μεστό άπό άν- 
θρωπινότητα. Μεστό άπό άλήθεια. Δη
λαδή από πραγματική τέχνη, χωρίς έ- 
πιτηδεύσεις, χωρίς Φτιασίδια, χωρίς 
έκζηττ,σεις. Λίγος .-«μαντισμός βέβαιο: 
υπάρχει. Λ ίγο ηθογραφικό χρώμα (δ- 
σφ χρειάζεται γιά στολίδι τού έργου) 
εΤναι ολοφάνερο. Άλλά αύτά μακρυά

άπό τό νά βλάπτουν, προσθέτουν στήν 
ολη σύνθεσι τοΰ έργου. Πρέπει νά 
προστεθή οτι τοΰτο άπό άπόψεως δια
λόγου, εΐναι άπηλλαγμένο καί άπό τό 
επιθετικό εκείνο πνεύμα πού χαρακτη
ρίζει τά εργα τοΰ Μπέρναρ Σόου, τό 
πνεΰμα πού εκανε —  μαζί μέ τ* άλλα 
προσόντα —  κυρίως τήν τύχη τοΰ έ
ξυπνου Ιρλανδού, αλλά νομίζω πώς 
είναι καί ό κυριώτερος λόγος του, γιά 
τόν όποιον δέν φαίνεται δτι μπορεί νά 
προβλέπεται γιά τό εργον τοΰ Σόου ή 
μακρά έπιβίωσις πού χαρακτηρίζει —  
και άποδεικνυει —  τήν πραγματική ά- 
νωτερότητα τών άνθρώπινων έργων. Ό  
Μπάρρι δέν κάνει πνεύμα καί περίτε
χνο υφος επειδή κάνει τέχνη, δηλαδή 
δίνει είλικρινά, τίμια, πιστά «ζωή».

ν  #
Ή  μετάφρασι τοΰ έργου (τής κυρί

ας Κάρμα) άρκετά καλή. ‘Η σκηνοθε
σία τού κ. Σαραντίδη έπιτυχής. Τά 
σκηνικά τοΰ κ. Βακαλό λεπτότατα.

©Ο
'Η  άπόδοσις άψογη. 'Η  κυρία Κα

τερίνα Ανδρεάδη σίγουρα σημειώνει 
με τό ρόλο αύτό μία άπό τίς λαμπρό- 
τερες, τίς πιό άνεπίληπτες καλλιτεχνι
κές της δημιουργίες. Ώ ς Μάγγη, γυ
ναίκα στοργική, τρυφερή, άφωσιωμένη, 
έξυπνη, θαρραλέα, διακριτική, αλλά 
καί έρωτευμένη, σπαρασσομένη άπό 
πόνο καΐ άγωνία, πού δμως ξέρει νά 
τίς κρύβη τόσφ άνθρώπινα, επαιξε τό 
δύσκολο ρόλο μέ άπόλυτη κατανόησι 
καΐ εξαιρετική έπιτυχία. Ή  κυρία Μη
λιάδη ώς γρηά κοντέσσα τετραπέρατη 
δσο καΐ καλή καΐ πολιτισμένη ήταν τέ
λεια δπως καΐ ό κ. Άποστολίδης, στό 
ρόλο του τού γέρω-ύπουργοΰ. Καλά έ
πίσης έκράτησε —  καΐ εΤναι έκτάκτως 
ένθαρρυντικό γιά τό μέλλον του —  τό 
ρόλο τοΰ Σάντ ό κ. Χρηστογιαννόπου- 
λος, μ δλο πού είναι άκόμα νέος καΐ 
τοΰ μένει νά δούλεψη πολύ γιά νά δώ- 
ση δ,τι— αύτή τή φορά— έδειξε πώς εν
δέχεται νά μπορή νά δώση . Οί κ. κ. 
Σταρένιος, Δαμασιώτης, Γιολάσης πο
λύ καλοί. Κομψότατη ή κυρία Ρώμα 
είς τό ρόλο τής Σιμπύλλης, εΐχε έμφα- 
νίσεις δροσερώτατες. Φοβούμαι έν τού- 
τοις πώς δέν μπορώ είλικρινώς νά πώ 
δτι τό παίξιμό της ήταν έπίσης άψο- 
γο.

Τό εργο άρέσει πολύ. Τά σχόλια τοΰ 
κοινοΰ φεύγοντας —  τ1 άκουσα τυχαί- 
ως— ήταν θερμότατα.

ΠΟΛ. Μ Ο Σ Χ Ο Β ΙΤ Η Σ

θερίο άνήμερο ήταν ό γέρο-Κωσταν- 
τής. Στρ φογυρνοΰνε μέσ’ στήν κάμα
ρά του ώρες όλόκληρες χωρίς νά αΐ- 
στάνετοι τήν κούραση νά τεύχει μου
διάσει τό κορμί. Πήγαινε άπό τόν ένα 
τοίχο στόν άλλο μέ τά χέρια πίσω στή 
ράχη φυσομανώντας άδιάκοπα. Άστρα 
πές πετοΰσαν τά μάτια του, πού τό 
άσπράδ( τους είχε πάρει τό χρώμα τής 
φωτιάς. ’Οκάδες κρασί νάχε π fi δέν 
θά γινότανε σ’ αύτά τά χάλιο. Περ
πατούσε καΐ παραμίλαγε. ΚΓ όταν καμ- 
μά  φορά στ.ιματοΰσε τήν όμιλία πού 
είχε μέ τόν έαυτό του, τά μεγάλα κρε- 
μ:στά μουοτάκια του άκόμα ξακολού- 
θαγαν νά σιγοτρέμουν. Στενάχωρη του 
φαινόταν ή κάμαρα κΓ ήθελε νά μπο
ρούσε νάταν άπέραντη, άτέλε ωτη τό
σο πού νά περπατςι καί νά μή σκον
τάφτει κάθε φορά 
στ’ άντιικρυνό ντου
βάρι καΐ νά ύποχρε 
ώνεται νά γυρνά τά 
μπρός πίσω. Νά περ 
πατά όλόϊσια, χωρίς 
στροφές ώσπου νά 
τόν έβγαζεν ό δρό
μος μακρυά, έξω 
ά·π* όλα τά γνώρ μα 
του μέρη. "Εξω άπό 
τό σπίτι του ά
πό τό χωριό ποΰχε 
γεννηθρ καΐ προκό 
ψει. Μακρυά άπό 
κάθε τι πού θά του 
θύμιζε τή φουρτού
να πού τοΰ πλημ
μύριζε τά στήθκι.
Νά ζεχάσρ ποιός ή
τανε καί τί τούχε 
λάχει. Νά μήν έχρ 
μήτε γνωστούς, μή
τε φίλους, μήτε 
συγγενείς. Ναί, μή 
τε συγενείς ! Αύ
τούς πρό πάντων 
δέν ήθελε νά τούς 
άκούρ. Φίδια εΐχονε 
γίνει καί τόν ζώσα
νε. Φίδια φαρμακε
ρά,πού τούχανε δηλητηριάσει τίς τελευ 
ταίες μέρες τής ζωής του. Πόσον και
ρό θά ζοΰσαν άκόμη ; "Ενα , δυό, πέν
τε χρόνια ; ΚΓ αύτά τοΰ τά φερμα- 
κώρ:ινε. Μέ χολή τοΰ τάχανε ποτίσει. 
Κα| ποιός ; Τό Ιδιο του τό αίμα, ή 
σάρκα του, ή ψυχή του. Τό ίδιο του 
τό παιδί. Ή  μονάκριβη ή κόρη του, πού 
είχε κάνει γι* αύτήν τά πιό άπίστευτα 
όνειρα.

"Ο,τι μποροΰσε νά κάνρ ένο*ς πατέ
ρας γιά τό παιδί του τόχει κάνει. Δού
λεψε σ’ όλη του τή ζήση σκυλίσια γιά 
νά μή τής λείψρ ποτέ τίποτα. Μέσα 
στόν τόπο τους ήτανε τό πιό εύτυχι- 
ομένο κορίτσι. Στά μάτια μέσα τήν κύ· 
ταγε νά προλαβαίνρ κάθε της έπιθυμία. 
Τή μπουκιά έβγαζε άπό τό στόμα του, 
πού λέει ό λόγος, καί τήν έδινε αύτη- 
νής. "Ωσπου κατάφερε νά τήν άναστή- 
σρ καί νά τήν κάνρ μιά κοπέλλα σάν 
τά κρύα τά νερά. Μά έκείνη δέν ήθε
λε νά ήσυχάσρ μέχρις έκεί πού είχε 
φτάσει. Σώνει καί καλά τόν έτρωγε 
νά τήν μάθρ μιά τέχνη. Είχε μανία μέ 
τό ράψιμο κι’ ή&ελε νά πάρ στήν Ά 
Θήνα γιά νά γίνρ μιά καλή μοδίστρα 
καί νά γυρνοΰοεν ύστερα πίσω ν ’ ά
νοιγε μιά δίκιά της δουλειά. Αύτός 
στήν άρχή μήτε νά τ’ άκούσρ δέν ήθε
λε. Τήν φοβότοίνε τήν ΆΘήνα οάν τήν 
κακιά κατάρα. “Ακουγε τόσα καί τόσα 
πώς γινόντανε κεί κάτω. Σάν έναν πε 
λώριο δράκοντα μέ όλάνοιχτο τό ά- 
παίσιο στόμ*α του τήν φανταζόταν, πού- 
Θελε νά τοΰ καταπιρ τό παιδί του. Νά 
του τ’ άρπάξρ μέσα άπό τήν άγκαλιά 
του καί νά τό καταβροχθίσρ. ΚΓ όλοέ- 
να άρνιότανε, μέ περισσότερο πείσμα. 
Μά κείνη πές-πές κάθε ώρα καΐ στιγμή 
τά κατάφερε νά τόν κάνρ νά πρ τό ναί 
καί έτσι ένα πρωΐ, μέ λίγα πραματάκια 
καμωμένα σέ μπόγο μπαρκάρισε γιά 
τήν πρωτεύουσα.

Ά π ’ ούτή τή μέρα βαθύ παράπονο τό- 
χε πάρει ό γέρο-Κωοταντής τό φευγιό 
τής κόρης του. Τό σπίτι δέν τόν χω
ρούσε. Σέ κάθε γωνιά του έβλεπε καΐ 
τή σκιά της. Γιά κάθε τί πού ήθελε, 
κάθε τί πού ζητούσε τόνομά της τούρ- 
χότανε στά χείλια. Μούρα κΓ άραχνα 
τοΰ φαινόντον τά γύρω όλα χωρίς τή 
νεανική ζεστοί πνοή της. Αύτός μέ τή 
γρηά του εΐχρνε μείνει δυό γεροχού
φταλα, δίχως τί σπίθα πού θά τούς ζέ
σταινε τήν κρυάδα τών γερατιών τους, 
Μιά-μιά μετρούσε τις μέρες πού θά- 
περνε γράμμα της. Μέ τίς ώρες καΐ 
τά λεφτά ήξερε τό δρομολόγιο τοϋ τα
χυδρόμου κι* άνυπόμονα τόν περίμενε 
στήν πόρτα τοϋ σπιτιοΰ του. Μέ πόση 
λαχτάρα τότε δέν ρουφούσε τά γράμ
ματά της. Τοϋ μ ίλ ^ ε  γιά τήν ΆΘήνα, 
τις ώμορφιές της, ή ζωή της τόσο ζων
τανά, μέ τόσον ένθουσιασμό πού μαζί 
χαιρόταν κι’ ό Κωσταντή; σάν τά διά
βαζε. Νόμιζε πώς ή μεγάλη πολιτεία 
τού ήταν πιό γνώριμη, άφοϋ τά θρά- 
δυα σάν έκλεινε τά μάτια τήν νειρευ- 
όταν, έτσι ίδια, ολόιδια όπως τοϋ τήν 
περίγραφε ή κόρη του. Τούλεγε άκόμα 
γιά τήν τέχνη της, πώς πρόκοβε καΐ 
πώς γρήγορα θά μποροΰσε νά γυρίσρ 
πίσω, κοντά τους. ’Εκείνος πάλι σέ 
κάθε του γράμμα τή ρωτοΰσε, πότε 
θάρχόταν ή εύλογημένη αύτή μέρα,, 
πού θά τήν είχαν πάλ! μαζί τους καί 
τήν παρακάλαγε νά τήνσυντομέψρ όσο 
μποροΰσε περισσότερο.

"Ετσι ό καιρός περνοΰσε. θάταν δυό 
χρόνια πάνω-κάτω πού έλειπε ή κόρη 
του σάν ξέσπασε τό κακό. Ξέσπασε ξα 
φνικά όπως ή μπόρα τού καλοκαιριού. 
Κάτι πατριώτες του, πού γυρίσανε άπό 
τήν ΆΘήνα τοΰ φέρανε τά άσκημα μαν 
τάτα. Στήν άρχή μέ κάτι διφορούμενα, 
ύστερα μέ μισόλογα κοί στό τέλος ό 
κουμπάρος του ό Σαλαπάτας, τού τάπε 
νέτα-σκέτα. Τό κορίτσι του έπρεπε νά 
ό ξεγράψρ πειά. “ Ο,τι τούγραφε γιά 
ραψίματα καί τά τέτοια ήταν όλα ψευ
τιές. Ή  ΆΘήνα τήν είχε κοταπιεί. ΚΓ 
άντι νά τήν κάνρ νά γυρίσρ πίσω ένα 
νοκκακυροκόριτσο δπως είχε φύγει άπό 
τόν τόπο της, μέ μιά τέχνη οτά χέρια, 
τήν έφερε στόν στραβό δρόμο. Τήν έ 
κανε νά χορεύρ μισόγδυτη πάνω στά 
πάλκα. Νά κοιμάται όλη τή μέρα καί 
νά ζρ μονάχα τις νύχτες.

Ό  γέρο-Κωσταντής, έκεί μέσα στή 
φύση πού ζουοε, είχε δεί χιλιάδες κε 
ραυνούς ν ’ αύλακώνουν τό στερέωμα, 
θυμάται άκόμα, πάνε πολλά χρόνια, 
πού μιά μέρα τόν έπιασε έζω στ1 ά- 
νοιχτά μιά μπόρα πού λές καί οήμαι- 
νε τήν συντέλεια τού κόσμου. Γιά νά 
προφυλαχτρ έτρεξε κάτω άπό ένα .δέν
τρο, τό μοναδικό πού ύπήρχε σ’ δλη 
τήν πεδιάδα, καί πού θά μποροΰσε νά 
τόν προστατέψει κάπως. Τότε, έκεί μέ
σα στή μάχη τών στοιχειών τής φύσης, 
ένας κεραυνός ξέφυγε καί χτύπησε τό 
δέντρο πού τόν σκέπαζε. Τό χτύπησε

κοί τό μετέβαλε σ’ ένα μεγάλο κομ
μάτι κάρβουνο, περνώντας ξυστά άπό 
τόν ϊδιο. Ή  καρδιά του κόντεψε νά 
σταματήσρ άπό τόν φόβο. Χτυποΰσεν έ 
τσι γρήγορα, πού νόμιζε πώς έτοιμα- 
ζόνταν νά σπάσΠ. Άκόμα ένοιωθε τήν 
καυτερή πνοή τού Χάρου νά τοΰ χαϊ
δεύει τό ένα του μάγουλο. "Ωρες πε
ράσανε ώσπου νά συνέρθρ καΐ νά 
μπορέσρ νά πάρρ τά πόδια του, ένφ 
ή βροχή άδιάκοπα τόν χτυπούσε καΐ 
τόν μούσκευε μέχρι τό κόκκαλο. Τί ή
ταν όμως έκείνο πού είχε νο ώοει τότε 
κοντά σ’ ς<ύτό τό χτύπημα τού τωρινού 
κεραυνού ; "Αλλαλος άπόμεινε κΓ ά 
κουγε μονάχα. Ακουγε χωρίς νά κα- 
ταλαβαίνρ καί πολλά πράματα. Τέτοιο 
ήτανε τό κενό πού είχεν άνοιξει μέσα 
οτό μυ λό του. Ά π ’ όοα το̂ » λέγανε

ΛΙωρο μου, κοριτοα κι μου... κορη μου
(Σύνθεση τού κ. Λ. Μαρουλη)

κρέας του καί τού γέμιζε μέ παγων ά 
όλο του τό κορμί. "Ενα  χέρι πεθαμέ
νου νόμιζε πώς τόν χά»δευε. Καΐ 
τόξερε πολύ καλά ούτό τό χέρι. " Ητα
νε τής κόρης του πού θάφτ:«νε σέ λίγο. 

ΟΟ
Άποσταμένος πιά άπό τίς βόλτες πού 

είχε κάνει πήγε κι' έπεσε βαρειά πά
νω σέ μιά καρέκλα. Άτονα  τά χέ 
ρια του τάρριξε στά πλάγια τοϋ κορ
μιού κΓ ή ματ ά του καρφώθηκε σ’ ένα 
μακρυνό σημάδι σάν νά πορακολούθα- 
γε κάποιο άπότομο όραμα. Κύτταγεν 
άντίκρυ οτόν άσπρο τοίχο τής κάμα
ρας, κάτι πού ήτα^/ε τόσο μακρυνό, μά 
όχι καΐ ξεχασμένο. Κάτι πού τόχε ζήοει 
ό ίδιος καΐ .τόν είχε κάνει νά ς*ίοθανθρ 
τις καλλίτερες στιγμές τής ζωής του.
"Ο.τι κι* άν είχε πάθει αύτό δέν μπο

ρούσε νά τό ξεχά- 
σει.'Ήταν ένα κομ
μάτι άπό τόν ίδιο 
τόνέαυτό του.Ή ταν 
ό,τι πιό εύτυχισμέ- 
νοείχε νά δείξρ στή 
ζήση του." Ηταν ενα 
κοριτσάκι ώς δυό
χρόνων, ένας μπό-
μπιραςμιάν σπιθαμή 
μέ σγουρά όλόξαν- 
Οα μαλλάκια καΐ μέ 
κάτι μάτια ώμορφα, 
γεμάτα έξυπνάδα. 
“ Απλωνε τάχεράκια 
του κΓ έτρεχε νά 
χωθρ στήν άγκσλιά 
του, σάν τόν έβλε
πε σκαρφάλωνε πά
νω του μέτά παχου 
λά της πόδια καΐ 
τόν άγκάλιαζε γεμί 
ζοντας φιλιά τό πρό 
σωπό του. Του τσι
μπούσε τά μάγουλα, 
του τραβούσε τά 
μουστάκια, προσπα
θούσε νά του ξερι- 
ζώσρ τά φρύδια. Ά 
κόμα δέν μπορούσε 

νά τόν πρ «πατέρα» καΐ τόν φώναζε 
«τατά». Άπό τά ξημερώματα ή φωνί- 
τσα της ξεσήκωνε τό σπίτι καί μόλις 
ξυπνούσε έπρεπε νά τρέξρ στό κρεβθά 
τι του γιά νά χωθρ κάτω άπό τά ζεστά 
σκεπάσματα.

—Τατά, τατούλη, φώναζε κι* άρχιζε 
νά τόν γεμίζρ μέ χάδια.

’Εκείνος πάλι κάθε άπόγεμα θά τήν 
έπαιρνε άπό τό χέρι καΐ θά πηγαίνανε 
παρέα περίπατο. Στόν δρόμο τήν μπού
κωνε μέ τοϋ κόσμου τίς λιχουδ ές. Καί 
μέ πόσο καμάρι άπαντοϋσε σ’ όσους 
τόν ρωτούσαν:

—Ή  κόρη μου. χ
"Ητανε ό διαβολάκος τής γειτονιάς. 

Τό πιό σκανταλιάρικο παιδί. Σωστό ζι
ζάνιο. Μέρα δέν περνοΰσε πού νά μήν

μιά λέξη μονάχα τοΟχε καρφωθή- θεα
τρίνα ! Ή  κόρη του είχε γίνει μ ά 
άπό δ ιϋτες. Άπό τίς θαμμένες καΐ ξε
τσίπωτες, ποΰ έβλεπε νάρχονται κάθε 
τόσο καί στό μέρος τους. Σάν καί κεί
νες, πού οί Ιηκές τους οί γυναίκες τις 
βλέπανε καί κοκκινίζανε. Τό Ιδιο θά 
γινότανε τώρα καί μέ τό δικό του παι
δί. Κάποιες άλλες θά τήν κυττάζανε 
καί θά γυρνούσανε τό πρόσωπο άπό 
ντροπή.

Κλείστηκε μέρες όλόκληρες στό σπί
τι του καΐ δέν ήθελε νά τόν δρ άν
θρώπινο μάτι. Νόμιζ^ε πώς όλοι τόν δεί
χνανε μέ τό δάχτυΧο. Άπό τόν καϋμό 
του έπεσε στό κρεββάτι καί κόντεψε 
νά πεθάνρ. Μέσα οτήν παραζάλη τού 
πυρετού του πόσα σχέδια δέν έκανε 
γιά νά ξεπλύνρ τήν προσβολή πού τοϋ-
χε γίνει ! θέλησε νά πάρρ τό πρώτο ] έκανε καΐ κάτι καί νά τοϋ τήν φέρνο

νε μέ αίματωμένα γόνοτα. “ Εκλαιγε 
τότε καί ζητούσε άπ’ αύτόν νά τής 
καλμάρη τόν πόνο.

—Τατούλη, μμμά’ καί τοϋδειχνε τό 
πληγωμένο μέρος νά τής τό φιλήσει.

Είχανε βουρκώσει τώρα τά μάτια τοϋ 
γέρο-Κωσταντή καθώς τά σκεφτόταν ό
λα αύτά, σάν άνοιξε μέ κρότο ή πόρ
τα τής κάμαράς του καί στό περβάζι 
της ξεχώρισε τή σιλουέτα μιάς κοπέλ- 
λας. Ψηλή, λυγερή καΐ χτυπητά ώμορ
φη ήτανε. Λάμψανε τά μάτια του. " Ε 
μοιαζε σάν καί κείνες τις ζωγραφιές 
ποΰχε κολλημένες ό μαστρο-Β-γγέλης 
ό τσαγκάρης στό μαγαζί του καΐ πού 
τις είχε κομμένες άπό τά ξώφυλα ά
πό τις διάφορες φυλλάδες. ’Εκεί οτό 
κάντρο τής πόρτας καθώς στεκόταν τοΰ 
φάνηκε σάν εικόνα.

’Εκείνη κοντοοτά^πκε, άφωνη στήν 
άρχή, ύστερα άπλωσε τά χέρ.α πρός τό 
μέρος του κΓ έκονε νά ριχτρ πάνω 
του.
. —Πατέρα, μουρμούρισε.

Τ ’ αύτιά του βουΐζανε. Τά μάτια τοι 
ϊχανε θολώσει π.ά γιά καλά. Άπόμ.· 

νροι ήχοι έρχόντανε μέχρις αύτόν. Γε 
j 5 t o i μελωδία. Σάν ψαλμοΐ Χερουβείμ. 
Cai πού στό τέλος κοταλήγανε σέ δυό 

,,ιονάχα λέξεις:
—Τατούλη, μμμμά !
Τίς πρόφερνε κάποιο πλάσμα, ώς 

δυό χρόνων, έν;ις μπόμπ ρας μιάν άπι- 
θαμή, μέ σγουρά όλόξανθα μαλλάκια 
καΐ μέ κάτι μάτια ώμορφα γεμάτα έξυ
πνάδα κλςμένο όμως όπως τότε σάν 
έρχόταν πληγωμένη.

Ή  κοπέλλα είχε πέσει στήν άγκα· 
λιά του καΐ τού γέμιζε τό πρόσωπο μέ 
φιλιά κΓ ό γέρο-Κωσταντής τήν έσφιγγε 
στά στήθ α του μ ’ όση δύναμη τούχεν 
άπομείνει στά γερασμένα του μπράτσα. 
Φιλούσε κι' αύτός τήν χτυπημένη παι
δούλα τών δυό χρόνων πού έβλεπαν 
τά μάτια του μέσα οτά δάκρυά του, ψι
θυρίζοντας μέ λυγμούς:

—Μωρό μου... κοριτσάκι μου... κόρη 
μου !

• ΛΕΦ ΤΕΡΗ Σ ΞΑΝΘΟΣ

τραίνο πού θάθριοκε σάν θάχε συνέλ 
θει καί νά πήγαινε νά τήν πρρ στήν 
ΆΘήνα. Καί κεί όπου τή λάχαινε νά 
τήν άρπαζε άπό τό λαιμό καί νά τήν 
οίματοκύλαγε στά πόδια του. Νά έσβυ- 
νε  ό,τι είχε κάνει μές στό αίμα της, 
άν τό χέρι του όμως μπορούσεν άκόμα 
νά κρατήσρ τό μαχαίρι, τά πόδια του 
δέν τόν ύπακούανε γιά ένα τόσο μα
κρυνό ταξίδι. Τά χρόνια κΓ  ό πόνος 
τόν είχαν βαρύνει. Δέν άντεχε πιά. 
Τής τόγραψεν όμως, ήτανε καΐ τό τε
λευταίο του γράμμα -*■ πώς νά μήν τολ 
μοϋσε νά βρισκότανε μπροστά του. θά 
τήν σκότωνε σάν σκυλί.

Μ’ αύτή πολύ λίγο φαίνεται λογάρια
σε αύτό πού τής είχέ μηνύσει. Καί 
νά πού ύστερα άπό λίγον κοιρό τούς 
έγραψε πώς θάρχότανε νά τούς δρ γιά 
κάμποσες μέρες καί νά ζητήσρ άπό 
τόν πατέρα της συγχώρεση γιά ό,τ, 
είχε κάνει.

ΓυρνοΟσε μέσα στήν κάμαρά του ό 
γέρο-Κωσταντής σάν λαβωμένο άγρίμ 
καί τά σκεφτόταν όλα ούτά. Ολα μαζ 
άνάκατα περνούσαν άπό τό μυαλό τον. 
καί τού ζαλίζανε τό λογικό. Σήμερι 
ήταν ή μέρα πού έφτονε ή προκομέ 
νη. 'Hc γρηά του άπό τά ζημερώματο 
είχε ξεπορτίσει γιά νά πάρ στόν σταθ 
μό, καΐ νά τήν περιμένρ. Ή  καρδιό 
αύτηνής δέν μπορούσε νά νοιώορ τίπο
τα άλλο άπ’ τό ότι σέ λίγο θάβλεπε 
τό παιδί της. Μέρες τώρα τόν παρακά- 
λαγε νά ξεχάσρ τό λάθος τής κόρης 
τους. "Επεσε καί οτά πόδια του άκόμα 
γιά νά τής ύποσχεθρ τό συγχώριό του. 
’Εκείνος όμως είχε σταθρ βράχος. Κα
ταλάβαινε πώς στά σωθικά του μέσα 
δέν είχε θέσι γιά άγάπη. Ή  προσβολή 
πού τοΰχε κάνει ήτανε πολύ μεγάλη. 
Προσβολή όχι άπέναντι στούς συντοπί
τες του. Αύτό πιά δέν τόν ένοιαζε. Μά 
στίς θυσίες πού είχε κάνει, στήν άγά* 
πη πού τής είχε, οτά όνειρα πού είχε 
πλάσει γιά δαύτη. ΓΓ  σύτά καί μόνο, 
σάν θά πατούσε τό κατώφλι τοΰ σπι 
τιοΰ του, θά τήν σκότωνε. Μέσα στό 
πουκάμισό του είχε κρυμμένο τό μα
χαίρι. Τό κρύο άτσάλι άκουμποΰοε οτό
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α  ι κ h >:
Τοΰ κ. Θ. Κ Α  P/Q TA K H

Ή «μουσική μορφοί ογία»
Τοΰ κ. Μαν. Καλομοίρη

Κάθε μουσική σύνθεση, καί ή μι
κρότερη άκόμα, έχει κάποια μορφή, 
διέπεται δηλαδή άπό ώρισμένους κα
νόνες άκουοτικής — μελωδία, ρυ
θμός, τονικότης — καΐ άρχιτεκτονι- 
κής — έπεξεργασία θεμάτων, κατά 
περιόδους έπιστροφή χαρακτηριστι
κών μελωδιών καί ρυθμικών μοτίβων 
— κανόνες πού πρέπει ό̂ συνθέτης 
νά λαμβάνρ πάντοτε ύπ’ όψει στή 
διατύπωση τής μουσικής του σκέψης 
γιά ναχρ τό έργο του τήν άπαραί
τητη όμοιογένεια καί ένότητα. Ή  
ρομάνς, ή άρια, τό ρόντο, τό λΐντ, 
τό σκέρτσο, ή σουίτα, ή φούγκα, ή 
σονάτα, ή συμφωνία, τό κοντσέρτο, 
ή ούβερτούρα άποτελούν τής κυρι- 
ώτερες μουσικές μορφές, άπάνω 
στις όποιες oi μεγάλοι διδάσκαλοι 
τής τέχνης καΐ οί νεώτεροι συνθέ
τες, μέ κάποια βέβαια έλευθερία, έ 
γραψαν τά έργα τους καΐ μέσα στις 
όποιες έκλεισαν όλη τους τήν ψυχή 
καΐ τήν σκέψη.

Μέ τήν άνάλυση τών διαφόρων αύ
τών μορφών τής μουσικής άσχολεί- 
ται, ή μορφολογία, πού ή μελέτη της 
όπως πολύ σωστά γράφει ό κ. Κα
λομοίρης στόν πρόλογο τού βιβλίου 
του, άποτελεί τήν πιό σοβαρή προ
σπάθεια κάθε μουσικής παιδείας. 
"Οχι μόνο ό μελλοντικός συνθέτης 
καΐ θεωρητικός, άλλά καΐ ό έρμη- 
νευτής, άκόμη καΐ ό φωτισμένος έ- 
ραοιτέχνης πρέπει νά κατέχει τίς 
βασικές μορφές άπάνω στις όποιες 
στάθηκαν τ' άριοτουργήματα τής 
μουσικής δημιουργίας.

Ή  διδασκαλία τής μορφολογίας μό 
λις τήν τελευταία δεκαετία, όπως 
δυστυχώς διαπιστώνει ό κ. Καλομοί
ρης, άρχιοε νά είσάγεται στά Ω 
δεία μας, έξ αιτίας ίσως της έλλεί- 
ψεως κατά τήν γνώμην του, καταλ
λήλων γιά τόν σκοπό αύτόν παιδα
γωγικών βιβλίων στή γλώσσα μας, 
έλλειψη πού έρχεται οτήν κατάλ
ληλη στιγμή νά συμπληρώσρ τό βι
βλίο του «Μουσική μορφολογία», τό 
4ο στή σειρά τών παδιαγωγικών τής 
μουσικής τοϋ κ. Καλομοίρη. Γραμ
μένο σύμφωνα μέ τις παραδόσεις 
του στό ’Εθνικό Ωδείο καΐ έπί τρ 
βάσει τών σχετικών βιβλίων τού 
Στέρ, Ντ’ Έντύ , Κερουμπίνι, Ντυ- 
πουά, Κεκλίν κ. ά.( διαιρείται σέ 
δυό τεύχη : Στήν πολυφωνία καΐ στήν 
όμοφωνία.

Στό πρώτο τεΰχος, τήν πολυφω
νία, ό κ. Καλομοίρης πραγματεύε
ται όλες τής πολυφωνικές μορφές 
πού πήρανε τήν έξέλιξή τους άπό 
τό κοντραπούντο, τόν κανόνα δη
λαδή, τήν φούγκα, τό φουγκάτο, 
τής ίνβανσιόνες κΓ άλλεςδευτερεύ- 
ουοες μορφές, δίνοντας στό τέλος 
τοΰ βιβλίου έκτός άπό διάφορα θέ
ματα γιά τήν έξάσκηση τοΰ μαθη- 
τοΰ άντίστιξης καΐ φούγκας καί τό 
πρελούντιό του καΐ διπλή φούγκα σέ 
7 φωνές γιά δυό πιάνα. Τό πρώτο 
κεφάλαιο περιλαμβάνει γενικότητες

γιά τήν όμοφωνία κσί τήν πολυφω 
via , τό μονόφωνο εΤδος πού έχρη- 
σιμοποιούνταν άλλοτε ίιπό λαούς μέ 
σοβαρό πολιτισμό δπως οι άηχαίοι 
Αιγύπτιοι, οί 'Εβραίοι, οι "Ελληνες  
καί πού άπαντάται άκόμα καί σήμε
ρα στήν λαϊκή μουσική διαφόρων 
χωρών, καθώς καί στή μουσική πολ
λών άνατολικών λαών όπως οί “ Α
ραβες, οί Κινέζοι, οί Ιν δ ο ί κ. ά.( 
καΐ έξετάζει τίς περιπτώσεις πού 
χρησιμοποιούνται τά είδη αύτά, ά- 
νάλογα μέ τήν έκφραση πού θέλει 
νά δώσρ ό συνθέτης στά έργα του. 
Τό δεύτερο κεφάλαιο άναφέρεται 
γενικά στήν πολυφωνία καί τήν άν- 
τίστιξη, πού εινε πολύ παληά τέχνη 
— οί πρώτες σχετικές άπόπειρες έ 
γιναν στόν ΙΟον μ. X. αιώνα στά 
μοναστήρια — καΐ χρησιμοποιεί ώς 
βάρη γιά τήν διδασκαλία της τούς 
παληούς τρόπους ή-ήχους τού Γρ ν  
γοριανοϋ κοράλ, πού συγγενεύει 
πάλι μέ τούς δικούς μας ήχους τϊις 
Βυζαντινής μουσικής καθώς κσΐ μέ 
μερικά γένη τής άρχαίας ‘Ελληνι
κής μουσικής. ’Επακολουθούν τά κε
φάλαια πού πραγματεύονται μέ πολ
λά μουσικά παραδείγματα τά διά
φορα είδη τοϋ κοντραπούντου, τήν 
μίμηση, τόν κανόνα, τό διπλό, τρι
πλό καί τετραπλό κοντραπούντο καΐ 
τέλος γιά τήν φούγκα, πού άποτε- 
λεϊ τήν τελειότερη μορφή τής πολυ- 
φωνικής τέχνης, καί τόν πρόγονο 
τών πολυσύνθετων μορφών τής 6ρ- 
γανικής μουσικής, τής συμφωνίας 
δηλαδή καΐ τής σονάτας. Τό δυ- 
σκολώτατο αύτό είδος τής μουσι
κής, πού άπαιτεΐ έκτός άπό τήν τε 
χνική ώριμότητα καΐ φαντασία άπό 
μέρους τού συνθέτη, δέν μπορεί φυ
σικά νά γίνρ εύκολο κτήμα τού μα
θητου άπό τής έλάχιστες σελίδες 
πού του άφιερώνει στό βιβλίο του 
ό κ. Καλομοίρης. Άπό τά \ίγα ό
μως παραδείγματα πού παραθέτει, 
κι’ άπό τήν σύντομη άνάλυσι πού 
δίνει τών διαφόρων ειδών utal με
ρών τής φούγκας — θέμα, άπάντηση, 
άντίθεμα, άνάπτυζη, κόντα, στρέτ- 
το — ό μαθητής καθοδηγείται έπαρ- 
κώς στήν έργασία του, πού πρέπει 
νά εινε στήν περίπτωσι αύτή έπίμο
νη καΐ έξαντλητική γιά νά φέρρ 
κάποιο άποτέλεσμα.

Μένουν άκόμα νά έξετασθοΰν κι* 
άλλες σημαντικές μορφές, όπως εΤ
νε  ή σουίτα, ή σονάτα, τό κοντσέρ
το, ή συμφωνία, ή ούβερτούρα, στις 
όποιες, όπως έλπίζουμε, θ’ άφιερώ- 
σρ ό κ. Καλομοίρης τό δεύτερο 
τεύχος τής μουσικής του μορφολο
γίας.

Τό βιβλίο τοϋ κ. Καλομοίρη δέν 
είνε καθόλου σχολαστικό. Σαφές 
στή διατύπωση, σύντομο καί μεθο
δικό, άνταποκρίνεται στόν σκοπό 
γιά τόν όποιο κυρίως γράφθηκε, τήν 
έξυπηρέτηση δηλαδή τής σπουδάζου 
σας μουσικής νεολαίας.

θ. Δ. ΚΑΡΥ3ΤΑΚΗΣ

Ί β ά ν  Μ ο σ ζ ο ΰ κ ιν
(Συνέχεια Απο τή 1η σελίδα)

Τήν παραμονή τής πρωτοχρονιάς 
τοΟ 1938, ή άδεξιότης ένός γκα ρ 
σονιού, έφθασε γ ιά  νά μετατρέψη 
τό καμπαρέ αύτό σέ τρα γικό  πυρο
τέχνημα : Άνατρέποντας ενα κηρο
πήγιο πάνω στό πιάνο, τό γκαρσό
νι αύτό έβαλε φωτιά στά ψεύτικα 
λουλούδια κι' οΐ φλόγες μετεδόθη- 
σαν αμέσως στά ριντώ μέ τά ό
ποια ήσαν έπενδεδυμένοι οΐ τοίχοι 
roO κέντρου.

Κατά περίεργη σύμπτωσι, τό τέ 
λος του καμπαρέ «Καζανόδας», 
Ιιπήρξε τρόπον τινά ό προάγγελος 
coO τέλους τοΟ Βαλεντίνο τής Εύ 
ρώπης: Ό  Ί δ ά ν  Μοσζοΰκιν, ό νου 
ϊος τοΰ κέντρου, ό απαράμιλλος 
έρμηνευτής τοΰ Βενετσιάνου γυναι 
κοκατακτητοΰ, τήν έπομένην τής 
καταστροφής τοΰ καμπαρέ, άπέ- 
θνησκε πάμπτωχος είς τό Νοσοκο- 
με'ον τοΰ Νεϊγύ.

“ Ας υπενθυμίσουμε τό δραμα 
τών τελευταίων χρόνων τής ζωής 
τοΰ περιφήμου Ρώσσου άστέρος 
πού έπέρασε άπό τή λαμπρότερη 
δόξα στό σκότος κα ί στή λησμο- 
νιά. Ό  ήχητικός κινηματογράφος, 
είχε δώσει τήν χαριστικήν βολήν 
εις τόν Ί δ ά ν  Μοσζοΰκιν. Ό  Ρώσ- 
σος ήθοποιός, ώμιλοΰσε άσχημα 
τήν... γα λλικήν καί τά κινηματο

γραφικά συμβόλαιά του δέν άνε- 
νεώθησαν. Ό  Μοσζοΰκιν πού τό έ
φερε βαρέως, έπνιγε τή θλΐψι του 
στό κρασί. Κατήνχησεν άλκοολι.κός 
καί δταν εξάντλησε τίς οΙκονομίες 
του, έπινε εις υγείαν τών παλαιών 
φίλων του, πού τόν καλοϋσαν εις 
άνταπόδοσιν τών γενναιοδωριών, 
τίς όποιες ό Μοσζοΰκιν εΐχε κάνει 
κάποτε γ ι' αύτούς.

Ό  άτυχής Ρώσσος καλλιτέχνης, 
έτάφη — κατά τήν έπιθυμία του — 
στό μικρό νεκροταφείο τοΰ Νεϊγύ. 
Έ κηδεύθη  μιά βροχερή μέρα καί 
ελάχιστος κόσμος έσυνώδευσε τόν 
ξεπεσμένο καλλιτέχνη στήν τελευ
ταία του κατοικία. Μεταξύ τών πι
στών φίλων τοΰ Μοσζοΰκιν, ύπήρχε 
μία γυναίκα  μαυροντυμένη: ή Να- 
ταλία Λισένκο, άλλη λησμονημένη 
δόξα τοΰ σιωπηλοΰ κινηματογρά
φου. Ή  Λισένκο εΐχε μοιρασθή '/έ 
τόν Μοσζοΰκιν, τις εύτυχέστερι ς 
ήμέρες τής ζωής του. Ό  άστατ( \ 
καλλιτέχνης, τήν έγκατέλε^ψε χ> ► 
ριν μιάς άλλης. Ή  Λισένκο δμωι;, 
τόν θυμήθηκε στή δυστυχία του, 
τόν περιποιήθηκε ώς τή στερνή του 
ώρα καί πάνω άπό τόν τάφο τοΟ 
Μοσζοΰκιν ή Λισένκο έμεινε τελευ 
ταία καί προσευχήθηκε γ ι ’ αύτόν 
πού τήν εΐχε κάνει νά πονέση τόσο 
στή ζωή της.

Σ .
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I ΤΑΜΕΙΟΝ I
ϊ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ i
Ξ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΡΓΑΝ ΙΣΜ Ο Σ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ =

Άποθεματικά Κεφάλαια Δραχ. 400.000.000

Ή  ’Εθνική Τράπεζα τής ’Ελλάδος έκτελεΐ πάσης ψΰσεως τραπε

ζικός έργασίας είς τό έσωτερικόν και τό έξωτερικόν Οπό έξαιρετι. 

κώς συμφέροντος δρους. Δέχεται δέ καταθέσεις είς δραχμάς (είς 

πρώτην ζήτησιν έπί προθεσμία καΐ Ταμιευτηρίφ) μέ λίαν εόνοϊκά 

έπιτόκια.
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Ξ  Κ ΕΝ ΤΡ ΙΚ Ο Ν  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : Έ ν  Ά θήνα ις Πειραιώς 1

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : )  Έ ν  ΠειΡ αιεί Φ'λωνος 291 
= ) καί Οεοοαλονίκρ Τσιμιοκή 38
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Ξ Ταμιευτηρίου πρός 3.75 %  μέχρις 10C.0C0 ίρχχμώ ν. Ό ψ ε^ ς  καί § 
Ξ ■ έπί προδε^μία ύπό λίαν ουμφέρβντας βρβυ;

S  ΑΙ καταθέσεις Ταμιευτηρίου μέχρι ηοοοϋ δρχ. 30.000 εΐνε άκατάσχετοι Ξ
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•Ιατρός Μ . Λ Ε Β ΙΔ Η Σ  δέχεται 
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Δέίχεται 4 -  8 μ. μ. 
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I C . i l .  Κ α β ά φ η ς
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 

βάθη τοΰ υποσυνείδητου, ζητώντας δι
έξοδο μέ μιάν ύπαρξη ταραχώδη καΐ 
παθητική, σάν άνάγκη μιάς φυσικής ό* 
ρορφιας άπαραίτητης γιά μιά βαθειά 
κι’ άπόλυτη εύχαρίστηση. Τό έργο του 
ύπήρξε σύμφωνο μέ ολη τή φύση του, 
χωρίς νά κλείνει μέσα του τίποτα τό 
ποιητικό καί μένοντας καρφωμένο γύ
ρω στόν έαυτό του. ‘Η περίπτωση αύ
τή τοΰ Καβάφη μέ τ’ άπλωμά της πά
νω στό λογοτεχνικό μας στερέωμα έρ
χεται νά σταθεί σάν ένα άπ’ τά πιά πε
ρίεργα φαινόμενα, γιατί ένώ έμεινε ό
λότελα άποτραβηγμένος στόν έαυτό 
του, κατώρ3ωσε νά έπι6λη3εΐ καί νά 
πάρη μιάν ανάλογη θέση άνάμεσα στά 
παγκόσμια γράμματα. Τό πέτυχε χω
ρίς νά τά κυνηγήσει, γιατί ή έπίδέιξη 
στςΰς πολλούς κι’ ή μανία τής εξωτε
ρικής διάκρισης τοΟ έμειναν τέλεια ά
γνωστα. 7Ηταν ό άνδρωπος που δια
μορφωνότανε κατ’ είκόνα καί ομοίωση 
τής ψυχικής του μορφής. ’Έτσι ή πρώ
τη έντύπωση πού μάς κάνει δέν είναι 
σχεδόν καθόλου εύχάριστη γιατί μας 
φαίνεται σάν ένας ψυχρός καί μισάν
θρωπος, έξωτικός καί περίεργος κι’ ϊ- 
σως μέ κάποιον άποτροπιασμό νά θε- 
λήσουμε νά τόν άποφύγουμε γι’ αύτόν 
τόν έκνομο ήδονισμό του, τόν έντε
λώς νοσηρά καί τήν ώραιολατρεία του 
τήν άναιμική. "Ομως παρ’ δλο τόν στι
γμιαίο ήθικά καί πνευματικό κλονισμό 
μας δέν ξέρουμε δν ό έωσφορικός αύτός 
ψάλτης τής έψηβικής όμορφιάς δέν βρί
σκεται κοντήτερα στήν άλήθεια, δέν 
γίνεται γλυκύτερος, θερμότερος καί πο- 
νετικώτερος, οταν μάς δίνει μέ τό θάρ
ρος τής γνώμης του τήν πίστη πάνω 
στήν άξία καί τόν σκοπό τής δικής του 
ζωής.

Ή  πείρα ένός βίου ψυχικού είναι ά- 
γαθό άποτέλεσμα γιά κείνον ποΰ τήν 
κατέχει. Κ ι’ ό Καβάφης μέ τούτη τή 
πείρα γύρεψε καινούργιο ρυθμό ζωής, 
σπου ή ιδιοσυγκρασία του νά μήν άπο
τελεΐ παραφωνία, βρίσκοντας σ’ αύτή 
μιάν ήθική άντίληψη πλατύτερη πού 
ν’ άγκαλιάζει όλάκερο τόν έαυτό του, 
άδιαίρετο κι’ άρμονικό. Ή  αίσθητική 
του αύτή εύαισθησία τουδωσε τίς με
γαλύτερες ευχαριστήσεις μά καί τίς 
πιό σκληρές άπογοητεύσεις, ένφ σύγ
χρονα τόν προφύλαγε άπ’ την τέλεια 
διαφθορά. "Ετσι ή εύαισθησία του αύ
τή έπαιρνε θέση γνώμονα ήθιχής πού 
δέν τόν άφινε νά ίπτοκύψει σέ μερικές 
άδυναμίες, έ'χι τόσο γιατί τίς θε
ωρούσε τοπτεινές αύτές καθ’ έ- 
αυτές, δσο γιατί ή άσχήμια 
τους ήταν ένάντια στήν ώραιολατρεία 
του. Ό  πόθος του γιά μιά ζωή νά υ
πακούει άπόλυτα σέ κάτι καινούργιο, 
ξεδιπλωνόταν μέσα του κι’ άφηνε τά ί 
χνη του βαθειά τυπωμένα στή συνείδη
σή του μ’ έκείνη τήν έντονη ζωηρότητα 
που θ’ άγγιζαν μιά πρωτόγονη ψυχή, 
που μεθάει άπά τά έκπληχτικά χρώμα
τα, τά μεθυστικά, πού διαγείρουν τήν 
φαντασία μέχρι σ’ έ'να βαθμό άπεριό- 
ριστο. Οί στίχοι του ολοι είναι τόσο 
βαθειά χρωματισμένοι, δσο καί τά ό
νειρα. Οί χαρακτήρες, πού μάς δίνει, 
έχουν ένα είδος ζωηρής, πολύχρωμης 
ύπαρξης, πού κινιοΰνται κάτω άπ’ τόν 
ήδονικό τους χρωματισμό, πού μεθάει 
καί πνίγει ύπουλα κι’ άποτελεσματι
κά, παρ’ δλη τήν τέλεια έ'λλειψη τής 
γυναικείας πνοής άπό τό έ'ργο του.

Τήν υλιστική αύτή άντίληψη, τήν 
κοινή σχέση τοΟ &νδρα καί τής γυναί
κας, πού κάποτε φέρνει τό γέλιο ή προ- 
καλεί τήν άηδία, πού συχνότατα δέν 6- 
ψώνεται αισθητά παραπάνω άπό τίς 
ήδονές τοΰ φαγητού καί τοΰ παιχνιδι
ού, 6 Καβάφης τήν άποκλήρωσε όλότε
λα άπ’ τόν έαυτό του, άφού άληθινός 
σκοπός τής ζωής του στάθηκε αύτή καί 
μόνο ή άπέραντη καί πραγματική ό- 
μορψιά. Στόν ποιητή ύπήρχε άνεπτυ
γμένη τούτη ή δίψα, δμως δούλεψε μο
νάχα τό λογικό. ’Ανακάλυψε ίσως καί 
πραγματοποίησε μερικά ένδιαφέροντα 
εύρήματα, μά δέν έ'χυσε μέσα στό έργο 
του καμμιά συγκίνηση, άπόέλειψη καί 
μόνο βαθύτερου ταλέντου. "Ο,τι έξω- 
τερίκεψε βέβαια δονίζονταν άπό ένα έ- 
σωτερικό παλμό, μά δέν έξυψώθηκε πα
ραπάνω άπό τή θέλησή του, δσο κι’ &ν 
δλα αύτά τ’ άγάπησε καί τά έζησε 
στήν πραγματικότητα. Κ ι’ δμως ή πα
θολογική του αύτή άγάπη γιά τό έφη- 
6ικό κάλλος καί τήν νεότητα μέσα σέ 
μιάν ένταση εύγενικής παραφροσύνης 
παρουσιάζεται σχεδόν έξαϋλωμένη. Τί- 
ιτοτα τό χαμηλό, τ’ άνομολόγητο δέν 
τήν νοθεύει.

Γίνεται κάτι τι σεβαστό καί συμμε
τέχει στήν δημιουργική θεότητα.

"Ωστόσο δέν είναι μακρυά ό καιρός 
Βπου ό Καβάφης θά πάψει έντελώς νά 
διαβάζεται, γιατί στή νέα μας λογο
τεχνική γενιά δέν έπρόσφερε σχεδόν τό 
τταραμικρό. Στάθηκε άπά κεί πού ξεκί
νησε γιατί ή ποίησή του δέν εΐχε κα
νένα σκοπό, άνώτερο ή κατώτερο, για
τί διψοΰσε τό πάθος κι’ έμεινε μονάχα 
μ’ αύτό. Τό ίδιο άκριβώς θά μποροΰσε 
νά ειπωθεί καί γιά τήν έπίδραση πού 
βφησε τό έ'ργο του. Δέν φαίνεται προ
ορισμένη νά εύδοκιμήσει καί κείνοι πού 
πέσανε στή μίμημη άναπόφευκτα γί-
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νηκαν γελοίοι. "Οπως δήποτε κΓ οί 
πραγματικές τους έπιδράσεις, αύτές 
πού συναντούμε σκορπιστά καί μακρυ- 
νά, δέν είναι άμεσες καί κατ’ εύθεΐαν, 
γιατί δέν πέρασαν κάτω άπό τή ζων
τανή δίψα τοΰ πάθους του καί δέν έζη- 
σαν τή ζωή καθώς τήν έζησε καί κεί
νος.

Τό γλωσσικό αίσθημά του είναι 
πλατύ, μ’ δλο πού δέν προέρχϊται άπό 
μακροχρόνια πείρα τής έφαρμογής του 
καί τής άνάπτυξής του μέσα στά δρια 
τής τέχνης τοΰ λόγου, άλλά τό χρησι
μοποίησε κάκόζηλα σέ βάρος τής καλ
λιτεχνικής του διατύπωσης, κατορθώ
νοντας δμως μέ τά χειρισμό αύτό τοϋ 
ύφους του καί τού λεχτικοΰ του νά κα
ταχτήσει τήν ψυχολογική άπόδοση τών 
έννοιών του. Μάς έδωσε μιά γλώσσα 
διαφορετική άπό τή γλώσσα τής κοι
νής χρήσης, στολισμένη μέ τά πιό πα
ράξενα πετράδια τής καθαρεύουσας, 
τής άρχαΐζουσας καί τής δημοτικής, 
σύμφωνη μέ δλη τήν έσωτερική ταρα
χή του καί χωρίς νά ύποπτεύεται κΓ ό 
ίδιος ώς ποιά άκρότατα δρια θά έφτα
νε ή άπήχησή της. Κβνένα τύπο καί 
καμμία σύνταξη δέν κράτησε στά ποι- 
ήματά του, ή ιδιοσυγκρασία του δέν 
μπορούσε νά προσαρμοστεί στήν πει
θαρχία τής τέχνης, μά κατώρθωσε κι’ 
έκλεισε μέσα σ’ αύτά δλη τήν παθολο
γική του εύαισθησία καί τήν άγωνία 
τής ψυχής του. Μ’ σύτά δέν άρκοΰν. 
Γιατί οϋτε ποιητής είναι δποιος ξέρει 
νά γράψη στίχους, οϋτε μουσικός έ
κείνος πού χειρίζεται τό δοξάρι. Καί 
δέν είναι άρκετά γιά ένα καλλιτέχνη 
νά μείνει περιωρισμένος μέσα στά δι
κά του αισθήματα καί νά στριφογυρί
ζει αιώνια γύρω άπ’ αύτά. Κ ι’ ό Κα
βάφης δέν έκανε τίποτε άλλο παρά νά 
σταθεί καί νά τελματώσει μέσα στά 
δικά του αισθήματα. Μά ήταν ίσως κι’ 
ένας άλλος λόγος, λόγος καθαρά ψυχο
λογικός, πού τόν έκανε νά μήν βγαίνει 
παραέξω καί νά λικνίζεται πάντα στήν 
ίδια άτμόσφαιρα τής συγκίνησής του: 
δτι ό σκεπτικισμός του μπρός στή δύ- 
ναμι τής πίστης ήταν ισχυρότερος άκό
μα κι’ άπό αύτά του τά αισθήματα πού 
πλαισίωναν τή ζωή του κι’ αύτό άκρι
βώς είναι έκεΐνο πού τόν έκανε νά μήν 
άφίσει καθαρό ένα έ'ργο τέχνης, άκα- 
τάλυτο άπ’ τό χρόνο.

Ή  ποίηση στά χέρια τού Καβάφη 
γίνηκε ένα άλλόκοτο, άμορφο πράγμα, 
πού δέν είχε κανένα άλλο σκοπό παρά 
νά μάς παρουσιάσει τή γοητεία μιάς 
άληθινής διανοητικής δύναμης πού δέν 
τήν είχε κι’ ένός άληθινοΰ βάθους 
διαισθητικού μέ τό φανέρωμα μιάς φι
λοσοφίας πού δέν στέκεται.

Γιατί κανείς δέν μπορεί νά δώσει 
περισσότερο άπ’ δτι έ'χει κι' ό Καβάφης 
έδωσε άσφαλώς περισσότερο άπ’ δτι 
μποροΰσε, παρ’ . δλη τήν έλλειψη τοΰ 
ταλέντου καί τήν άγάπη τοΰ κόπου 
καί τής έργασίας.

Ώστόσο τό εργο του άπομένει σάν 
έργο ένός δημιουργοΰ πού ύπήρξε ά
πόλυτα σύμφωνο μέ τή φύση του, ά- 
νάλογα μέ τό μέτρο τής ικανότητάς 
του.

Κι’ ϋν τό έργο αύτό τοΰ Καβάφη 
δέ φιλοδοξούσε ν’ άπηχήσει σέ καμ 
μιά ψυχή παρά μόνο στή δική 
του, βρήκε παντοΰ θαυμαστές καί 
διοχέτευσε συγκίνηση κι’ έξαρση σέ 
πολλούς, γι’ αύτή καί μόνο τήν, άτμό- 
σφαιρα τοΰ έξωτισμού πού ύπάρχει μέ
σα έκεΐ.

Ό  Καβάφης χωρίς καμμία Αμφιβο
λία ένοιωθε πόσο περιορισμένη ήταν 
ή άξία του— κι’ αύτός ϊσως νάταν ό 
κύριος λόγος τής μόνωσής του—  καί 
δέν μπορούσε νά φανταστεί τήν έπιδο- 
κιμασία τού πλήθους καί τόν ομαδικόν 
θαυμασμό πού ξεπέρασε τήν πρόθεσή 
του.

Βέβαια δέν παύει νά στέκεται σά μιά 
δύναμη πού έξακολουθεΐ ν’ άγωνίζεται 
μέ καταχτητικά σκοπό μ’ δλη τήν ύπερ 
βολή πού κλείνει μέσα της. Ά ς  μή 
ζητοΰμε άπ’ αυτόν έκεΐνο πού δέν μπο
ροΰσε νά μάς δώσει.

Τ ’ δτι ή ποίησή του εΐναι παραγε
μισμένη άπό τό χάδι τής ώραιολα- 
τρείας, άπά τό λάγγεμα, τή μελαγχο
λία καί τή μέθη, δέν κάνει μ’ αύτό πα
ρά νά προδίνει τή θερμή καλλιτεχνική 
του φύση.

Κ ι’ αν άκόμα ή γνώμη τής σημερι
νής γενιάς βρίσκεται διχασμένη, άμ- 
φίβολη κι’ άντιφατική γύρω άπ’ τήν 
περίεργη προσωπικότητα τοΰ Άλεξάν- 
δρινοΰ ποιητή, δ,τι μάς άφησε εΐναι 
άρκετό γιά νά τοΰ έξασφαλίσει γιά 
πάντα τόν τίτλο τοΰ έπαναστάτη πρω 
τοπόρου τής νέας μας τέχνης, τής τέχ
νης αύτής πού ματαιοπονεί γιά νά ζή
ση καί μιάν έξαιρετική θέση στήν ι
στορία της...

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Β. ΙΠ ΑΝ Ν ΙΔΗΣ
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Γιατί ό Μπόμπ
ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ

π ή γ ε  σ τ ό  μ έ τ ω π ο
Αφησε τΛν γυναίκα του, τά δυό παιδιά του καί μιά μεγάλη καριέρα γιά_νά όδηγΡ

λο>ένα αυτοκίνητο φορείο στό Μέτωπο. — 
τηση δημοσιεύομεν τό

Ποιοι λόγοι τόν άνάγκασαν; Σάν άπάν- 
παρακάτω άρθρο τοΰ

"Ο ταν ό δόκτορας Βάλκονεν, ατό 
διαφωτιστικό έργο τοΟ Ρόμπερτ 
Σέργουντ « Έ κ ε ΐ  δέν θά ύπάρξη 
νύκτα» είπε δτι δέν πρέπει νά πάη 
στόν πόλεμο, στό ύγειονομικό σώ 
μα γιατί δέν εΐνε έρ
γασία «ποΰ άρμόζει σ’ 
ένα νικητή τοΰ βραβεί
ου Νόμπελ» ό δόκτορας 
άπάντησε μέ μεγάλη ά- 
θυμΐα:

«Δέν εΐνε έργασία 
πού άρμοζα σ' όποιοδή 
ποτε μέλος τής άνθρώ- 
πινης φυλής... Ά λ λ ά  
κάποιος πρέπει νά τό 
έκτελέση».

Αύτήν τήν πρόχειρη 
άλλά χαρακτηριστική 
άπάντηση θά σάς δώση 
ό Ρόμπερτ Μοντγκό- 
μερυ άν πάτε καΐ τοΟ 
πήτε: «Σ ε ίς  πού έχετΓ 
τό πάν γιά  νά ζήσετε,, 
μιά γυναίκα καΐ δυό 
μεγάλα πιά παιδιά, μιά 
σταδιοδρομία κΓ  ένα 
μέλλον πιό Α χά ρ ισ το  
καΐ πιό γεμάτο έπιτυ
χίες καΐ άπ’ αύτό άκό
μα τό θριαμβευτικό πα» 
ρελθόν σας, γιατί θά 
καταταγήτε σάν όδη- 
γός ένός αύτοκίνητου- 
φορείου τής Ά μ ερ ικα ν ι 
κής Στρατιω τικής Ύπη 
ρεσίας ; Νά έγκαταλεί 
ψετε κάθε έλπίδα πίσω 
σας, καί ϊσωςϊσως νά 
πεθάνετε σέ ξένον πεδί- 
ον μάχης ;»

«Κάποιος πρέπει νά νό έκτελέ- 
σΠ I »

Ό  Μοντγκόμερυ —  πού εΐνε τώ
ρα τριανταέξη χρονώ — δέν τοϋ 
άρέσει νά άπαντάη σέ τέτοιες έ- 
ρωτήσεις. Σ τό  Χόλλυγουντ, δπου 
εΐνε γνωστός σάν ό πιό άτίΌασος 
δσον άφορφ τΐς δημοσιογραφικές 
συνεντεύξεις, ρωτήθηκε άπό μιά 
ικανότατη συγγραφέα πού έχει με
γάλη έπιτηδειότητα στό νά άνα- 
γκάζη τούς άστέρες άντρες και 
γυναίκες νά μιλάνε γιά  πράγματα 
πού τούς εΐνε πολύ άτομικά καΐ νά 
τά δημοσιεύη μετά στά κινηματο
γραφικά περιοδικά μας.

Μιλήσανε φιλικά ένφ ό Μοντγκό 
μερυ έτρωγε τό συνηθισμένο του 
κοτόπουλο, τή σαλάτα του. Ή  συν 
διάλεξή τους ήτανε χαριτωμένη 
καΐ ικανοποιητική.

Ό  Ρόμπερτ Μ οντγκόμερυ φοβά
ται πολύ μήπως άποκαλυφθή δτι 
στό βάθος τοΟ έαυτοΰ του είνε είλι 
κρινής. Μοιάζει καμουφλαρισμένος 
σταυροφόρος. Σ ά ν  πρόεδρος τό 
1937 (στό σωματείο τών ηθοποιών 
καί κινηματογράφου) ήξερε δτι 
τόν θεωροΟσαν σάν ύπερασπιστή 
τών καταπιεζομένων. ’Έ λ ε γ ε  μά
λιστα σ’ ένα φίλο του. « Ό  κόσμος 
δέν μπορεί νά εΐνε πάντοτε τόσο 
εύχάριστη μένος καΐ τόσο έγωϊστής. 
θάρθή κ ι’ ήμέρα τοΰ λογαρια
σμού». Κα ΐ πρόσθετε δυσοίωνα : 
«θ ά  έλθη δέ όχι άπό άλλη αιτία 
άλλά άπό μέσα άπό τήν άνησυχία 
τής ίδιας συνείδησής μας». Σ ή μ ε 
ρα έχει άπλοποιήσει τΐς παραπάνω 
σκέψεις καΐ λέη μόνο : «Κάποιος 
πρέπει νά τό έκτελέση. «Ε ίμ α ι έ
νας ένθερμος όπαδός καΐ θαυμα
στής τοΰ προέδρου Ροΰσβελτ. Δέν 
κάνω τίποτε άλλο παρά νά προσ
παθώ νά έκτελώ τις έπιθυμίες 
του».

Τόν ’ Ιούνιο τοΰ 1939, ό Μπόμπ

ΕΡΝΕΣΤ X£*Υ*Μ άπογοητευθή έπειδή 
τους δέν πρόφθασαν 
σθοΰν τοΰ «Ά θήνια ».

τά παιδιά 
νά έπιβιβα- 

'Οταν τό
στάλθηκε στήν Α γ γ λ ία  νά γυρίση ι πλοίο αύτό τορπιλλίσθηκε δέν ύ-
τήν ταινία «Α ετό ς  τοΰ Σ ικά γου» .

Ό  Μπόμπ Μοντγκόμερι»

Νοίκιασε ένα σπίτι στό Βούκιγχα μ , 
κοντά στό Ντένχαμ, δπου πρόκειται 
νά γυρίση αύτή τήν ταινία. 'ΓΗταν 
ένα συμπαθητικό πλινθόκτιστο Γε 
ωργιανό σπίτι, καί άκριβώς βρήκε 
τήν εύκαιρία πού ζητούσε τό άγ- 
γλ ικό  αίμα πού τρέχει στις φλέ
βες του νά έγκατασταθή δηλαδή 
στήν χώρα τών εύγενών. Τριάντα 
ύπηρέτες χρειαζότουσαν γ ιά  νά 
κάνουν τΐς «ιάφορΐς Εργασίες. Ά π ’ 
αυτούς έξη ήτανε κηπουροί. ’Έ 
τρωγε βατόμουρα στή ταράτσα 
τών μελών τής Βουλής τών Κοινο
τήτων, πού εΐνε τό ϊδιο σάν νά πή
γαινε στό Κόλονυ τής Ν. Ύ όρκης 
γιά  νά φάη αύγά ψαριών.

Σ τ ό  Κλάριτζ, σέ μιά φιλανθρω
πική άγορά ό Μπόμπ καΐ ή γυναί
κα του Μέττυ, ζήτησαν άπό τήν έ
πιτροπή νά πουλάνε γ ιά  τούς πα
λαιμάχους τοΰ πόλεμου μαντήλια 
καΐ γραβάτες. Ή  Βασίλισσα Ε λ ι 
σάβετ πού ήρθε νά κάνη έπιθεώρη
ση τούς παρατήρησε κ γ  δταν στόν 
άντιθάλαμο έπαιρνε τό τσάϊ της 
μέ τόν όργανωτή τής γιορτής έ
στειλε καΐ τούς κάλεσε. Μιάμιση 
ώρα μιλούσανε γιά  τις φωτογρα 
φΐες πού πήρε ή Α . Μ. στήν περιο 
δεία της στόν Καναδά καΐ στις Ή  
νωμένες Πολιτείες. ’Έπ ειτα  ξώδε- 
ψε μιά λίρα γιά  ν· άγοράση τέσ 
σαρα μαντήλια καί δυό γραβάτες 
άπό τούς Μ οντγκόμερυ.

Τότε ήταν πού είπε καί στούς 
φίλους του δτι θά πουλήση τό σπίτι 
του στό Χόλλυγουντ καΐ θά έγκα 
τασταθή στήν Α γ γ λ ία  γιά  νά γυ 
ρίση διάφορες ταινίες.

Ά μέσ ω ς τά παιδιά του, ή Ε λ ι 
σάβετ — πού είνε έφτά χρονώ — 
καΐ ό Μπόμπ γυιός —  τεσσάρων —· 
έπιβιβάσθησαν σ’ ένα πλοίο πού έ
φευγε γιά  τήν Α μ ερ ικ ή . Σ τό  άνα- 
μεταξύ οί Μ οντγκόμερυ εΐχαν πολύ

Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η
( Η Μ Ι Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ο Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ! )
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Θ ΕΑ ΤΡΟ Ν

ΛΥΡΙΚΟΝ
Γ  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ

ΖΗΤΗΣΑΤΕ 

ΕΙς δλα τά καλά καταστήμα

τα των ΆθηνΕν Καλλυντικών 

είδών τήν πούδρα

« Ε Λ Ε Γ Κ Α Ν »
■ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ή  Παριζιάνικη κωμωδία τοΟ

Α ΛΦ ΡΕΝ Τ  Σ Α ΒΟ Υ Α Ρ

« .Μ Π Α Ν  Κ Ο ”
Μέ τόν Γ ΙΩ ΡΓΟ  ΠΑΠΠΑ, τήν Μ Α ΙΡΗ  ΑΡΩΝΗ, τόν

ΟΟΔΩΡΟ ΑΡΩΝΗ καΐ αλλα έκλεκτά στελέχη τοΟ 

θιάσου Κοτοπούλη

Εισιτήρια είς τά ταμεία τοΰ θεάτρου Κοτοπούλη

Θ ΕΑ ΤΡΟ Ν

Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η
Μέγαρον ΡΕΞ — Τηλ 21-492

Τό νέο έ'ργο τοΰ 
κ. Α Λ ΕΚ Ο Υ  Λ ΙΔ Ω Ρ ΙΚ Η

, . ΤΟ Ξ Υ Π Ν Η Μ Α Μ

Σκηνοθεσία 
ΚΑ ΡΟ ΛΟ Υ  ΚΟΥΝ 

Σκηνογραφίαι 
Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Υ  ΑΝΕΜ Ο ΓΙΑΝ ΝΗ

Μουσική
Κ. Χ Α Ρ Α Τ Σ Α Ρ Η

Εισιτήρια πωλοΰνται :

Τήν πρωίαν είς τά ταμεία τοΰ Θεάτρου Κοτοπού
λη. Τηλέφωνον 21.492. Τό άπόγευμα είς τά ταμεία 
τοΰ Θεάτρου Λυρικόν. Τηλέφωνον 55.400.

πήρχε γ ιά  τό συμπαθητικό ζευ
γάρι χειρότερη μέρα. 
Νόμιζαν δτι ή ϊδια τύ
χη περιμένει καΐ τό 
πλοίο πού άκολουβοϋσε 
τό «Ά θήν ια » . Μέ τήν έ
ναρξη τοΰ πολέμου έγ- 
κατεστάθηκαν στόσπίτι 
του στό Μάρλοου, δεκα 
τρία παιδιά Βρεττανών 
πού είχαν άπομακρυν- 
θή άπό τό Λονδΐνον. Τό
τε ό Μπόμπ προθυμο
ποιήθηκε νά μπή στό 
νοσοκομείο στά περί
χωρα τοΰ Νόρθολτ. " Ε 
να αύτοκίνητο-φορείο 
καΐ τά έξαρτήματά του 
στοιχίζουν περί τάς 

ι( 2.000 δολλάρια. Ό  όδη- 
1 γός τά πληρώνει μέ τόν 
τρόπο του. Ή  στρατιω
τική δμως ύπηρεσία 
τοΰ Η. Π. τόν τρέφει. 
Στόν  τελευταίο πόλεμο 
τριάντα φορεία μαζί μέ 
έξηνταέξη γα λλικά  · ύ
πη ρετούσανε καΐ μετά- 
φεραν άπό τάς πρώτας 
γραμμά ς στό ύγειονο- 
μικό σταθμό ένάμιση 
περίπου έκατομμύριό 
τραυματίες. Αύτή τήν 
ζωήν συμμερίσθηκε καΐ 
αύτός ό ήθοποιός τοΰ 
κινηματογράφου. « "Ο 

Ι ταν έγραψα στόν κ. 
Σέργουντ  γ ιά  νά μοΰ 

έπιτρέψη νά μεταχειρισθώ τίς λέ
ξεις αύτές άπό τό έργον του, μοΰ 
τηλεφώνησε καΐ μοΰ είπε: «θά  ήθε
λα νά εΐπώ κι’ έγώ κάτι διά τόν 
Ρόμπερτ Μ οντγκόμερυ». Τήν άλλη 
μέρα μοΰ έστειλε τΐς λέξεις αύ
τές: « Ο  Μπόμπ Μ οντγκόμερυ κα
τατάχθηκε στό Α μ ερ ικα ν ικό  σώ
μα φορείων στή Γα λλία  τόν καιρό 
πού φθάσανε νέα άπό τό μέτωπο 
δτι όκτώ Α μ ερ ικα νο ί όδηγοΐ έξα- 
φανισθήκανε, πιστευόταν μάλιστα 
δτι είχαν σκοτωθή.

Πήραν τότε διαταγή νά βάψουν 
στήν όροφή δλων τών φορείων-αύ- 
τοκινήτων τό έμβλημα  τοΰ Ε ρ υ 
θρού Σταυροΰ γιατί έδιναν πολύ 
καλό στόχο στά μυδραλλιοβόλα 
καΐ σέ κείνους πού έκσφενδόνιζαν 
βόμβες.

—Γιατί κατατάχτηκε ;
Ε ίχ ε  μιά καλή έργασία. Μίαν 

έξαιρετικά εύτυχισμένη οίκογέ 
νεια, έξαιρετική καΐ γιά  τό Χόλ- 
Χυγουντ.

Ό  Μπόμπ εΐνε γνωστός στούς φί 
λ,ους του, σάν φαντάρος είρηνόφι 
νο.ς πού μισεί κάθε όργάνωση, κά 
9ε καθεστώς πού σπρώχνει τούς 
άνθρώπους στόν πόλεμο καί στόν 
θάνατο. "Οπως οΐ περισσότεροι Ά  
μερικανοί πιστεύει μέ πάθος δτι ή 
πατρίδα του θά μείνη μακρυά άπό 
τόν πόλεμο. Νά δμως πού μόνος 
του πήγε μέσα στή φωτιά τής πιό 
φοβερής μάχης τής παγκοσμίου ι
στορίας. Γιατί ;

Ή  άπάντηση κατά τήν γνώμην 
μου εΐνε άπλώς ή παρακάτω: Ό  
Μπόμπ Μ οντγκόμερυ εΐνε ένας τυ
πικός Α μερικα νός. " Ε χ ε ι  τόν ύγιά 
σκεπτικισμό πού έξοτναγκάζει τούς 
’Αμερικανούς νά έχουν τούς δύο 
παρακάτω ιδιωτισμούς. « ΤΩ  ναί ! 
καί μ ’ αύτό τί ;»

Ά λ λ ’ έχει σύγχρονα πολύ άκα 
ταδάμαστη ιδεολογία, τήν άφοσί- 
ωση στίς βασικές άρχές τής έλευ- 
θερίας καί τής δικαιοσύνης πού 
καθίστφ Ικανή μίαν ιστορία δπως 
ή άμερικνική. Ε ίτε  ή άπόφαση τοΰ 
Μπόμπ πάρθηκε άπό τίς τυπικές Α
μερικανικές  θεωρίες εϊτε δχι δεί
χνει τυπικά τό άμερικανικό θάρρος 
προσφέροντας τΐς ύπηρεσίιες του 
στήν Α γ γ λ ία .

"Ο σοι τούς άρέσει νά παρακολου 
θοΰνε τόν κινηματογράφο, ν χει- 
ροκροτάνε τά είδωλά τους μετά 
άπό μιά έξαντλητική έργασία χω
ρίς ϋπνο. Τό Χόλλυγουντ δμως δέν 
μπορεί νά μήν άναγνωρίση τόν Α
στέρα του γΐού δέν έχασε ποτέ τό 
θάρρος τών πεποιθήσεών του ή τήν 
έπιθυμία νά δράση.

Τ ί θά κάνη τώρα, δτοτν θά γυρί
ση στις Η νω μένες Πολιτείες, δέν 
εΐνε δυνατό νά τό ξέρη κανείς. " Ε 
να μόνο πράγμα εΐνε βέβαιο : θ ά  
έξακολουθή καί πάλι νά εΐνε τό 
πρότυπον τοΰ πιό έλευθέρου καΐ 
τής πιό σιωπηλής προσωπικότητας 
του Χόλλυγουντ».

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 
ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ

(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 
τασκευάζουν μόνοι τους τά ροΰχα 
τους. Φαίνεται πώς στή Ροτνσιπούρ 
είχαν συγκεντρωθή δλοι οί άνθρω 
ποι τών άκρων, οί ριζοσπάσται, οΐ 
άναμορφωτές καΐ ταραξίες, πού 
είχαν γίνει άνεπιθήμητοι άλλοΰ.

"Ο τα ν τέλειωσε ή άνάκριση, ά 
φοΰ είχε χάσει δέκα μέρες πολύ
τιμης έργασίας, γύρισε ή μις Μ άκ 
Ντέτ στή Ρανσιπούρ, δπου ή στά
ση τών συμπατριωτών της άπέναν- 
τί της τήν έκαναν νά νοιώση αύτό 
πού θά ένοιωθαν οΐ Ά ν έ γ γ ιχ τ ο ι 
άπέναντι στούς άνθρώπους τής φυ
λής τους. Ά π ό  τότε συνέχισε μόνη 
της τόν άγώνα, άποφασισμένη, ά- 
νένδοτη. θ ά  τέλειωνε τήν άποστο
λή της. Κα μμιά  άμφιβολία δέν τήν 
έτάρ<χζε πιά.

Κα ΐ πάλι ξέσπασε ό τΰφος. 'Η  
μις "Ελντρ ιτζ  κόλλησε καί πέθα
νε, ένα άπό τά πρώτα θύματα. Ή  
μις Μ άκ Ντέτ δέν έζήτησε νά τήν 
άναπληρώση.

Χρόνο μέ τό χρόνο, χωρίς ποτέ 
νά πάρη οϋτε μιάς μέρας άδεια, 
μέσα στόν ξερό, καφτερό σκονι
σμένο χειμώνα, μέσα στις βροχές 
τοΰ καλοκαιριού, στούς λιμούς, 
στήν πανούκλα, στις δολοπλοκίες 
καί τήν άπελπισία, δούλεψε. Κα ΐ 
σάν άπό θαύμα τό νοσοκομείο έ
γινε πραγματικότητα. Καθαρά, εύ- 
άερα, ύγιεινά Ξεφυτρώσανε τά κτί 
ρια άπό τούβλα. Οί ύπηρέτριες 
μορφώθηκαν, πήροτνε τά πρώτα 
στοιχεία τών γνώσεων ύγιεινής. Ό  
χειροΰργος κα ί οΐ γιατροί άντικα- 
τεστάθηκαν άπό ικανότερους. Σ έ  
λ ίγο  γυναίκες, χήρες καί άνύπαν- 
τρες, άπό άνώτερη τάξι, ήρθαν ν ’ 
άκολουθήσουν μαθήματα καΐ πρά
ξι.

Τό νοσοκομείο είχε γίνει δχι μό
νο ένας τόπος θεραπείας γ ιά  τά 
σώματα πού ύποφέρανε μά καΐ γιά  
τις άορωιστες καί πληγωμένες ψυ 
χές. "Ε τ σ ι κα ΐ ή άνεψιά τοΰ Μα
χαραγιά  καΐ ή άδερφή τού ύπα- 
σπιστοΰ προσφέρανε τίς ύπηρεσί- 
ες τους στήν μις Μ άκ Ντέτ.

"Ο τα ν ήρθε ό λοχαγός Σαφ τής 
τό νοσοκομείο ήταν κ ι’ ολας μιά 
πραγματικότητα, μιά ώραία πραγ 
ματικότητα πού, ή μις Μ άκ Ντέτ 
τό ήξερε, ύπερτεροΰσε κατά πολύ 
άπό πολλά εύρωπαϊκά τέτοια ΐδρύ 
ματα. Μόνη μέ τή βοήθεια μόνο 
Ιν δ ώ ν , τό είχε δημιουργήσει. Ά λ 
λά  τό είχε πληρώσει άκριβά . Σ τ ά  
σαρανταεννηά της χρόνια τό γερό 
κορμί της ήταν φθαρμένο άπό τήν 
άτέλειωτη πάλη ένάντια στή ζέ
στη τής δεισιδαιμονίας καί, τής 
ραδιουργίας, τά μαλλιά της εΐχαν 
άραιώσει καΐ ήταν ξερά καί ά- 
χροα, καΐ τό πρόσωπό της πού εΐ
χε τόση καλοσύνη, είλικρίνει καΐ 
άγαθότητα, πού τό δέρμα του είχε 
τήν ΰφασι τοΰ πιετσιοΰ, εΐχε ζαρώ
σει. Ά λ λ ά  εΐχε νικήσει καΐ εΐχε ά- 
νακαλύψει μιά άλήθεια πού λίγοι 
Εύρωπαιοι φαντάζοντ'αν: καί αύτή 
ήταν δτι ή ’Ανατολή της μέ τή λαμ 
πρότητα, τήν όρμητικότητα καΐ τή 
ζωτικότητά της δέν εΐχε πεθάνει 
κάτω άπό τά πλήγματα τών Εύ- 
ωπαίων, 6>.λά δτι μονάχα ήταν 

ιπσκοιμισμένη.
ΟΟ

Περίμενε τόν λοχα γό στό μικρό 
προθάλαμο πού έβλεπε πρός τόν 
κήπο καΐ έξαφνα, άνάμεσα στούς 
αταρράκτες τής βροχής είδε τήν 

Φόρντ του νά μπαίνη στόν κήπο. 
Παρακολούθησε τό φώς τών φανα- 
ριών κατά μήκος τής δενδροστοι- 
χίας, φωτίζοντας τούς ιβίσκους 
πού τούς είχαν μαδήσει οι περιπλα 
νώμενες ααϊμοΰδες.

«’Ά ν  ήμουνα νέα καΐ ώραία 1» 
συλλογίζονταν.Καί γιά  μιά στιγμή 
φαντάστηκε, πώς θά ήταν νά μπο 
ροΰσε νά ξεχάση κανείς τά πάντα 
γ ιά  κάποιον πού θ ’ άγαποΰσε.

Ή  Φόρντ σταμάτησε. Ό  λοχα
γός κατέβηκε, άκολουθούμενος ά
πό τήν άνεψιά τοΰ Μ αχαραγιά,τόν 
θυρωρό καί άπό ένα ύποκείμενο 
ζαρωμένο, μουσκεμένο πού άνα- 
γνώρισε τόν κ. Σ  μίλεΟ, τόν άμε- 
ρικανό Ιεραπόστολο, πού έβγαλε 
άπό τό αύτοκίνητο ένα τεράστιο 
καλάθι γεμάτο πεπόνια καί μπα
νάνες.

—  Ε ΐνε  έτοιμη; ρώτησε 6 λοχα
γός.

Μάλιστα τά γάντιά σας καί ή 
μπλούζα σας είναι έτοιμα.

Ό  χειροΰργος πήγε γρήγορα  
στό χειρουργείο. Ή  Μις Μ άκ Ντέτ 
κα ΐ ή πριγκήπισσα, σπρώχνοντας 
ενα καροτσάκι-φορεΐο πήγαν νά 
φέρουν τήν άρρωστη. "Ο λα  έγ ι
ναν έν τάξει, καί μετά δώδεκα λε 
πτά της ώρας τό πρώτον παιδί 
τοΰ κόσμο-j, είδε, τό φώς της ή
μέρας δπως καΐ ό Αύτοκράτωρ 
Καίσαρ —  δπω,- λέει ή παράδοσι. 
Λ ίγο  άργότερα, δταν ή γυναίκα ά- 
ποκοιμήθηκε καί έκοτναν τό λου- 
τό τοΰ μωροΰ, ό λβχαγός Σάφτη 
ή Μ ις Μ άκ Ντέτ καΐ ό κ. Σ  μίλεϋ 
πήγαν στό γραφείο τής νοσοκό
μου γ ιά  νά πιοΰν τό τσάϊ τους καί 
νά τραγανίσουν μπισκότα.

'Ο  λοχαγός πού εΐχε γευματί
σει ήγεμονικά  στό παλάιτ τής Μα 
χαρανής, προσποιήβηκε πώς πει
νούσε γ ιά  νά μείνη λ ίγο  μαζί τους. 
Καταλάβαινε δτι ή M ic Μάκ Ντέτ 
θά ήταν πολύ άπογοητευμένη άν 
ξανάφευγε τόσο γρήγορα.

Ό  κ. Σ  αίλεϋ φορούσε κάτι με
γά λα  γυαλιά  πού τόν έκαναν πιό 
μικρό, άπ’ δσο μικρακαμωμένος 
ήταν" στήν πραγματικότητα.'!Ή ταν 
σαράντα δΐ-ό χρονών άλλά θά τοϋ- 
δινε κανείς δέκα  χρόνια παραπά
νω. Ό  ήλιος, ή ζέστη, ή προσβο

λές τής μαλάριας, ή ώφοσίωσΐ του 
στό έργο τοϋ λοχαγοΰ καί τής 
Μ άκ Ντέτ, πού ήταν ένας άπό 
τούς πρωταθλητές του, τόν εϊχανε 
πρόωρα, γεράσει. Πολύ σπάνια έ
φευγε άπό τό Ρανσιπούρ, έστω 
καί τήν έποχή τών βροχών. Τίς 
πρωινές του ώρες ώς τή μιά με
τά τό μεσημέρι τΐς άφιέρωνε στά 
μαθήματά του, στά παιδιά τών 
«όνέγγιχτω ν» καί τής κατωτέρας 
άκόμη λ'ή 'κής τάξης. Τό άπόγεμα 
έδινε μαθήματα στό ’Ορφανοτρο
φείο τών Κοριτσιών πού βρίσκουν 
ταν κοντά στό κέντρο τής πόλης. 
Έ κ τ ό ς  άπ’ αύτές τίς άσχολίες έρ- 
γάζουνταν στό λογιστήριο της Δι 
ευθύνσεως τής Αποστολής τού 
κράτους τής Γιόβα. Έ κ τ ό Γ οτύτοϋ 
άσχολοΰνταν καί μέ τΐζ οίκογένει 
ες τών μαθητών του: νεννήσεις,
θάνατοι, άρρώστειες, μπλεξήμα- 
τα μέ τήν άστυνομία καί πολλές 
φορές ήταν ά\·αγκασιιένος νά πη- 
γα ίνη  —  και νύχτα άκόμη — στά 
σπίτια τους.

Κοτμμιά φορά τον φ<»ν·αζε καί ή 
Μις Μ ά κ Ντέτ, γιατί συχνά οί 
Ά ν έ γ γ ιχ τ ε ς  ποτισμένες, άπό τήν 
άμάθεια τους, άρνιόντουσαν τΐς 
περιποιήσεις τοΰ Νοσοκομείου, καΐ 
έπρεπε; γΐή. τό καλό τους, νά  τούς 
πείση, Π α ρ ’ δλα αύτά ό πάστο
ρας ’Έ λ μ ε ρ  Σ ιμόν, πνευματικός 
αρχηγός τήρ Αποστολής, κατελά- 
γιζε σέ βάρος του δτι δέν προσ
παθούσε νά προσιλυτίση τούς μα
θητές του στό Χριστιανισμό.

Γιά  νά ποΰμε τήν άλήΡεια τοΰ 
ήταν άδιάφορο τοΰ κ. Σ  μίλεϋ χν 
τά παιδιά πβύ τοϋ έμπιστεύουνταν 
ήτανε Χριστιανοί, Ινδοί, ή Μωα
μεθανοί ή άκόμα καΐ ε ’ιδωλολά 
τρες σάν τούς κατοίκους τών 
«μακρυσμένων λοφοσειρών.

Ό  πάστορας Σ ιμ ό ν  δέ σκέ
πτονταν παρά τΙς ψυχές, ό κ. 
Σ  μίλεϋ νοιάζουνταν περισσότερο 
γ ιά  τήν ύγιεινή, τά μαθηματικά, 
τήν Ιστορία τών ’ Ινδιών και τή 
καλή διαγω γή. "Οπως ή Μις Μάκ 
Ντέτ καί ό λοχαγός ΣαΦτή ήξερε 
δτι οΐ Ίν δ ο ΐ  δε θά σώζοντα,ν μέ 
τό προσυλητισμό οτή χριστι* / >η 
θρήσκε α ή σέ άλλη ώλλά μονάχα 
μέ τήν άνατροφή καί τή καταπο
λέμηση άπό τά φριχτά μίση πού 
τούς διαιρούσαν.

Ά π ό ·<αιρό ό κ. Σ  μίλεϋ είχε μά 
θε; νά ύποκρίνεται, ήταν τό μόνο 
μέσο νά έξακολουΦήση όπρόσκο- 
πτα τό φιλοτνθρωπικό του σκοπό 
γιά  τούς άνθρώπους πού άγαττού- 
σε. 'Έ τ σ ι γ ιά  νά ξεγελάση τό πά 
στορα καΐ τό Διοικητικό Συμβού
λιο της Γιόβας, ό κ. Σ  μίλεϋ ύπο· 
κρΐνουνταν τόν ένθερμο ιεραπό
στολο

Ό  ρόλος. τοΟ Χριστιανισμού 
στήν ’Ανατολή δέν τοΰ άρεσε γ ι
ατί δέν ήταν βέβαιος δτι προσυλη 
τισμός έστω καί γιά  τούς ’ I νδούς 
τής κατωτάτης τάξης, ήταν ένα εύ 
ερνέτημα. Δέν είχε πή t ’i c ιδέες 
του σέ κανένα έκτός άπό τή γ υ 
ναίκα του πού τίς συμμεριζότου 
νε της Μις Μ άκ Ντέτ καΐ τοϋ λο
χαγού Σαφτή.

•Ο κ. Σ  μίλεϋ είχε φέρει φρούτα 
κα. ένα βάζο γλυκό  γιά  τή γυναΐ 
κα τήν ο.νέγγιχτη. ’ Ηταν Μητέρα 
ένός μαθητή του —  δεκαέξη χρο
νών —  καΐ ένδιαφέροντανε ιδιαί
τερα γ ι ’ αύτό. ’Ά ν  ό νεαρός έξ-α- 
κολουθοΰσε νά έχη τόσο καλούς 
βαθμούς ό Μαχαραγιάς θά τοΰ έ
δινε <μιά υποτροφία γιά  νά έξοκο 
λου^ήση τίς σπουδές του στό Πα
νεπιστήμιο τής Κολούμπί«

Ή  κυρία Σ! μίλεϋ είχε φτιάσει 
τό γλ·.:·<ό μονάχη της.

— Τρία παιδάκια σέ μιά νύχτα, 
είναι ένα ρεκόρ, παρατήρησε ό κ. 
Σ  μίλεϋ.

—  "Ο χ ι, άπάντησε ή Μις Μάκ 
Ντέτ. Ε ίχα μ ε  μιά φορά έφτά σέ 
μιά νύχτα, θυμάστε λοχα γέ;

Ό  λοχαγός τό θυμοΰνταν, έ- 
κεϊνο τό βράδυ γευμάτιζαν στοΰ 
κ. Μπανερζέε. Ά να γκτστήκα νε 
νά φύγουνε στά μέσα τού γεύμα 
τος Ka’L δέ κλείσανε μάτι δλη τή 
νύχτα.

«Μοιάζει μέ ποντικό, σκέπτουν- 
ταν ή Μις Μ άκ Ντέτ πού έβλεπε 
τό κ. Σ  μίλεϋ 2ού έπινε τό τσάι 
του. Ά ναρω τ-ίμαι πού βρίσκει δ 
λη αύτή τήν ενεργητικότητα;

Έ ν  δς-ω ξεγεννούσε ή γυναίκα 
«μποΰνα» ό κ. Σ  μίλεΐ άλλαζε τά 
βρεγμένα ροϋχα του μ’ ένα λευκό 
κοοτοϋμι τοΰ λοχαγού Σαφτή. Τό 
φόρεμα αύτό ποΰ πήγαινε τόσο ώ
ραία στό κομψό σώμα τοΰ λοχα 
γού κρέμουνταν, κυριολεκτικά, 
άπάνω του σά ξεφούσκωτο μπα
λόνι. Ό  χειροΰργος καΐ ή νοσοκό 
μα τόν πείραζαν.

Ή  M ic Ντέτ πήγε νά έτοιμάση 
καί άλλο τσάϊ. ’Έλπ ιζε έτσι ·. ά 
κρατήοη κοντά της περισσότεοη 
ώρα τό λοχαγό. "Ο τα ν γύρισε αό- 
τός διηγοΰνταν τή νίκη τής Μαχα 
ρανής στό πόκερ.

— Ό  Στρατηγός πήγε νά σκά 
ση άπό τό κακό του, έλεγε, έπρε
πε νά τόν βλέπατε! Δέν είναι *να 
παιγνίδι γ ιά  τούς ’Ά γ γ λ ο υ ς  τό 
πόκερ. Εΐνα ι πολύ ίσιοι καί ά
πλοι.

Κύτταξε τό ρολόι. Ή  καρδιά 
της M ic Μ άκ Ντέτ σφίχτηκε.

—  Πρέπει νά φεύγω, είπε, άν 
άργήσω περισσότερο ώπό δση ώρα 
χρειάζεται γιά  μιά γέννα ή Αύ
τοΰ Μεγαλειότης δέ θά ·ιοϋ τό 
συγχω ρέση. Αύτή τή στ’νμ ή  θά 
κυττάζη τό Γολόϊ '  Ίά  γκρ ι
νιάζει μέ τό Σ τ ρ '—τ·· ό

Γυρίζοντας πρός τόν Σ  μίλεϋ, 
τοΰ είπε:

—  Τί έτοιμάζεσθε Σ  μίλεϋ; δέν 
πιστεύω δτι έχετε σκοπό νά γυρί
σετε μέ τό ποδήλατό σας, μέ τέ
τοιο καταικλυσμό I

■—  Θά γύριζα καί κολυμπώντας 
αν ήξερα πώς ή βρογή θά κρ<χτοϋ 
<τε, άπάντησε ό Σιιίλεϋ. Δέν έπι- 
βυμώ νά δώ μιά ξηρασία σάν έ
κείνη έδώ καί έντεκα χρόνια.

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ή  συνέχεια.
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Καλλιτεχνική κίνηση στήν Επαρχία

Τό λαϊκό θέαμα:
θέατρο των Σκιών

Π Υ Ρ Γ Ο Σ  ■ Η Λ Ε ΙΑ Σ .  Αύγουστος.—  
Τό Θέμα τοΰ «Θεάτρου τών Σκιών», 
ττοΰ Θ’ άναλύσω πρόχειρα στό παρα
κατιανό μου σημείωμα, δέ Θά τό χρη
σιμοποιήσω γιό( νά μυκτηρίσω τήν πό
λη μας, ποΰ μ’ δλη τήν άνοδο τής 
πνευματικής της στάθμης δέν εχει κα
νένα αξιόλογο καλοκαιρινό θέατρο κι’ 
ετσι μάς στερεί κάθε χρόνο τήν επί
σκεψη τών θιάσων π,ρόζας ή έστω κι’ 
όπερέττας, πού περιοδεύουν κατά τούς 
θερινούς μήνες. Αύτή ή ελλειψη θεατρι 
κής στέγης ϊσως ν’ άποτελέση αργό
τερα κείμενο άλλου σχολίου μου άπ’ 
τά «Παρασκήνια». Ό  χάρτινος δμως 
θίασος, που Φιλοξενείται τούτες τίς 
μέρες σέ γνωστό μας κέντρο κΓ ό πε
ριορισμός τού καλοκαιρινού μας θεά
ματος στίς παραστάσεις του, πού άλ
λοτε ένδιέφεραν μόνο τή συνοικία, μέ 
ρ£ρνει κοντά σέ κάποιες σκέψεις πλα
τύτερες καί γενικώτε^ες, άναγόμενες 
τόσο στήν ιδιοσυστασία τοϋ ψεύτικου 
αυτού θεάτρου δσο καί οτίς αισθητι
κές του σχέσεις μέ τό πολύ κοινό, ί
δίως τό κοινό τών λαϊκών τάξεων, δ
που ό Καραγκιόζης άποτελεΐ ευπεπτο 
καλλιτεχνικό έδεσμα.

Δέν είμαι, βέβαια, πρωτότυπος, δ
ταν ασχολούμαι μέ τάν Καραγκιόζη, 
ΐένοι καί δικοί μας λόγιοι καΐ δημο
σιογράφοι, μετά τις έπιτυχίες μάλιστα 
τού Μόλλα στή δημιουργία (πλαστική 
καΐ καλλιτεχνική) τού «Θεάτρου τών 
Σκιών», έκαμαν μελέτες γύρω άπ’ τά 
βαθύτερο νόημα τών διαφόρων προσώ
πων τού θιάσου κι’ άποκάλυψαν τήν έ- 
σωτερικώτερη ζωή τού πρώτου έμπνευ- 
στή καί τών συνεχιστών τής παράξε
νης αύτής θεατρικής παράδοσης. Τε
λευταία θυμούμαι ένα άρθρο τού ζω
γράφου κ. Ν.Νάκη γιά τόν λαϊκό καλ
λιτέχνη Σωτ. Σπαθάρη καί γιά τήν 
αισθητική άξία, ποϋχουν ή φιγούρες 
του. Νομίζω, ώστόσο, πώς ό Καραγκι
όζης είναι θέαμα, πού βρίσκει βαθύτε
ρη κι’ είλικρινέστερη άπήχηση στό λα
ϊκό έπαρχιακό κοινό, καί γ ι’ ούτό πι
στεύω, πώς ή έπαρχία μπορεί νά τού 
δώση άληθινώτερη έξήγηση, ίδίως γιά 
τήν έπίδραση, πού έίασκεϊ άπάνω στόν 
κόσμο μέ τίς λιγώτερες καλλιτεχνικές 
άξιώσεις.

Ή  ιστορική άρχή, πού κυριώτερα 
δημιούργησε τό «Θέατρο τών Σκιών», 
έξσκολουθεΐ άκόμα νά τό διαποτίζει 
μέ τις φυλετικές συγκρούσεις, μέ τά 
πνεύμα τής παλληκαρωσύνης καΐ μέ 
τήν καθολικώτερη πνοή τής βαδυλωνι- 
ακής σύγχυσης, πού συνήθως διακοσμεί 
τό μύθο τών «έργων», έμπνευσμένων ά
πό ιστορικά γεγονότα κΓ  άπό καθη
μερινές επίκαιρες βιοτικές έκφράσεις. 
Ό  Καραγκιόζης, άν μοντερνοποιήθηκε 
στή σχηνογραφϊκή του (διάκοσμος, 
ίερμάτινες φιγούρες), στήν ούσία τής 
(ιυχ'.κής του ύπόστασης έμεινε δπως 
ήταν άπ’ τό ξεκίνημά του: στό ίδιο 
χαμηλό έπίπεδο τών διαρκών καυγά
δων, τού αμέτρητου ξύλου, τής κατερ
γαριάς και τής καπατσωσύνης, τής κά
ποιας δραματικής άπόχρωσης καί τού 
άφθονου κωμικού στοιχείου, πού τό 
προσφέρει ό άνεξάντλητος πρωταγωνι
στής του είς βάρος δλων τών άλλων. 
Βέβαια, τά πρόσωπα τοΰ θιάσου δέν 
■ίναι τυΛ9 Ϊα τεχνικά καί . ψυχρλογικά(-

πλάσματα. Τό καθένα, τόσο άπ’ τήν 
κατασκευή του δσο κι’ άπ’ τή μιά έ
νιαία του έκδήλωση, χαρακτηρίζει κι’ 
εναν ιδιαίτερο κόσμο: ό Καραγκιόζης 
τόν τύπο τού αιώνιου ρωμιού (τού κα
ταφερτζή καί τού εϊρωνα) ό Χατζηα- 
δάτης τόν τύπο τού ύπουλου καί διπρό
σωπου, ό Μπάρμπα-Γιώργος τού παλ- 
ληκαρά κι’ άμόρφωτου χωριάτη, ό 
Σταύρακας τού μάγκα, ό Σιόρ-Διονύ- 
σιος τού κλασσικού κανταδόρου Ζακυν- 
θινού, ό Βελή - Γκέκας τού βάναυσου 
Τούρκού. Οί πασάδες, οί μπέηδες, οι 
άρματωλοί καΐ τά παιδιά τού Καραγ
κιόζη, ό Μορφονιός, τά Χατζηαβατό- 
πουλα κι’ άλλοι, συμπληρώνουν μέ μιά 
διαφορετική ό καθένας ψυχοσύνθεση τά 
θίασο καΐ δροΰν, σύμφωνα μέ τόν έσω
τερικό τους κόσμο, πού μέ ιδιόρρυθμη 
φωνή (κ ι ’ αύτή άκόμα είναι χαρακτη
ριστική) φανερώνει ό καραγκιοζοπαί
χτης.

Τά λαϊκό έπαρχιακό κοινό μέ τόν 
Καραγκιόζη κάνει τό πρώτο βήμα άπ’ 
τή ζωή πρός τήν Τέχνη. ’Αρχίζει, δη
λαδή, νά συνηθίζει στό έπίπλαστο βί
ωμα καί νά ζεΐ στήν ανάπλαση ώρι- 
σμένων γνωστών ή άγνώστων του γε
γονότων καΐ ιστοριών, πού έπιδροΰν 
άπάνω του καΐ τού προκαλοΰν αισθή
ματα, συναισθήματα καί ίδιολογικές 
συγκρούσεις, σύμφωνα μέ τις όποιες 
πρωτοκαλλιεργεϊ τόν ψυχικό του κόσμο 
κι’ άρχίζει νά δημιουργεί τήν πρώτη 
πίστη του πρός τά καλό καΐ στή φυλή 
μας ή καί στήν άνθρώπινη έξυπνάδα. 
Τό κοινό αύτό, πού πηγαίνει στό «Θέ
ατρο τών Σκιών» συνήθως κάθε Σαβ
βατόβραδο γιά νά ψυχαγωγηθεί μετά 
τήν κόπωση μιάς όλόκληρης βδομάδας, 
καταφέρνει διπλήν ωφέλεια: νά διασκε
δάσει καί νά διδαχτεί. Τά πρώτο στοι
χείο οπωσδήποτε θά τό άπολαύσει μέ 
τά λογής-λογής άστεΐα καί τήν εύχά
ριστη λύση τής ύποθέσεως τοΰ «έ'ρ
γου» (άν εξαιρέσει κανείς τά πολύ
τραγικά, τά καθαρά πατριωτικά, πού 
μάλλον πρέπει ν’ άποκλειστοϋν). "Οσο 
γιά τό δεύτερο, ή διδασκαλία κι’ ή μόρ 
φωση έρχονται μέ τήν πρώτη έπαφή 
του πρός τή λαϊκή τέχνη, πού άγγίζει 
τήν ψυχή του, τήν έρευνα, τήν προετοι
μάζει, τής δίνει τά μέσα νά διαχωρί
σει τίς συμπάθειές της καΐ τής υπο
βάλλει τόν τρόπο νά κάμει τήν πρώτη 
της θεώρηση και κριτική τών άξιών.

Αύτές είναι ol δυό βάσεις, άπάνω 
στις όποιες τό «Θέατρο τών Σκιών» 
στηρίζει τήν έπιρροή του καΐ τήν αι
σθητική του ώφελιμότητα στή λαϊκή 
ψυχή. Τό γέλιο, πούνε καλός άγωγός 
τής ψυχικής μόρφωσης, ύποδοηθεΐ τό 
λαϊκό κοινό νά ξεχωρίσει τό καλό άπ’ 
τά κακό καΐ νά δημιουργήση τις πρώ
τες του άξιώσεις κι’ άπ’ τήν Τέχνη κι’ 
άπ’ τή ζωή. ’Από κεί κα! πέρα, οί χάρ
τινες σκιές άποβαίνουν πιά ενα δια- 
σκεδαστικό θέαμα, πού γιά τούς χθεσι
νούς θαυμαστές του σήμερα έ'χει πιά 
καταντήσει μονότονο κι’ άνιαρό. Γιατί 
ό άνθρωπος δέν μένει ποτές στά ίδιο 
πνευματικό' καΐ καλλιτεχνικό έπίπεδο, 
παρά ύφίστατςπ τις έπιδράσεις τού 
προηγούμενου γιά ενα πιό εξελιγμένο 
μεταγενέστερο.

Τ Α Κ Η Σ  ΔΟ ΞΑΣ

Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α  

riuc πεονανε oi * Αθηναίοι τό καλοκαίρι τους

TABiATO, 17 Αόγβίστου 1948

Παρακολουθώντας τό Ά ρμα

Στίς πόλειςτηςΘεσσαλίας 
Ήπε ίρου και Μακεδονίας

(Σ κ ίτ σ α  τοΰ κ. Λ. Μ αρούλη)

i S J  Ί !   ..............  .....................................................

Γκιτρύ
Ό  συγγραφέας καΐ ό ηθοποιός

Κάποτε ταξιδεύοντας μέ τήν Αμα
ξοστοιχία τών ’Άλπεων διάβασε μίαν 
ειδοποίηση μέσα στό βαγόνι κολλημέ
νη στάν τοίχο πού ελεγε:

"Οσοι άπό τούς ταξιδιώτες έπιθυ- 
μοΰν νά άνακουφισθοΰν στούς σταθ
μούς δέν έχουν παρά νά ζητήσουν τό 
κλειδί τών W. C. άπό τόν σταθμάρ
χη»·

Ό  Σασά πρόσθεσε άπό κάτω:
—  «Καί οί πολύ βιαστικοί ν’ άπευ- 

θύνωνται στόν Γενικό Διευθυντή στή 
Νίκαια!

ΟΟ
"Αλλοτε στό ρεστωράν ενα γκαρσόνι 

περαστικό τόν πάτωση στόν κάλο.
—  Ά χ !  παρντόν, κύριε, σάς πά

τησα.
—  ’Ώ !  δέν είναι τίποτα...
—  Μά σάς ξενύχιασα τά κατάλαβα.
—  Μικρά πράγματα... δχι.
—  Μά βέδαια, βέβαιοι σάς πόνε

σα...
—  Τόν κακούργο, ελεγε ά Σασά δι

ηγούμενος τό επεισόδιο δέν φτάνει 
ποΰ μέ άφάνισε, άλλά έννοούσε νά τά 
όμολογήση κιόλας!

ΟΟ
Μιά φορά μπαίνοντας σ’ ίνα κου

ρείο είδε πί:ς είχαν τιμές ύπέρογκες 
στά τιμολόγιο.

—  "Εξη φράγκα, κύριε.
—  'Ωραία μά. . . έγώ θά ή'θελα νά 

ξυρισθώ μόνο άπό τό ενα μέρος. . .δέν 
θά είναι μισή τιμή;

Ό  κουρέας τόν κύτταξε προσπα
θώντας νά μαντέψη αν άστειεύεται ή 
αν κοροϊδεύη.

—  Καλά, καθήστε, τού είπε.
Καΐ δταν τού πέρασε τήν πετσέτα 

στό λαιμό τόν ρώτησε:
—  Ποιό μέρος θέλετε νά. ξυρίσου

με ;
Ό  Σασά άπάντησε ψυχραιμότατα:
—  Τό έξωτερικό μέρος μόνο!

ΟΟ
Ό  Λουσιέν Γκιτρΰ, ά πατέρας, δι

ηγείται δτι έπισκέφθηκε κάποτε τά 
Μουσείο τοΰ Καέν μέ τό γυιό του Σα 
σά. 'Ο  φύλακας τοΰς εδειξε μιά εικό
να καί τούς είπε:

—  'Ο Άχιλλέας όρκιζόμενος νά έκ- 
δικηθή τάν θάνατο τοΰ Πατρόκλου.

.'Ο Σαοά μελαγχόλησε, δάκρυσε καΐ 
πήγε καί κάθισε μακρύτερα, παρατη
ρώντας τό ταμπλώ.

—  Τί έπαθε; ρώτησε ό φύλακας.
—  Λυπήθηκε γιά τά θάνατο τού Πα

τρόκλου, δέν τά ήξερε βλέπετε...
—  Μά, κύριέ μου, δέν βλέπετε τήν 

ημερομηνία τής εικόνας. Αύτό συνέβη
κε φαίνεται στά 1858 πρίν 50 χρό
νια !

Ό  Σασά τότε τόν πλησίασε ειρω
νικός, τοίίσφιξε τό χέρι καΐ τοΰ είπε:

—  ’Ά χ !  νά ξέρατε πόσο μέ Ανα
κούφισε ή. . . ήμερομηνία σας του θα
νάτου τού Πατρόκλου... βλέπετε γέ
λασα...

ΟΟ
Ο Ι έκκλησίες εΐνε πάντα άνοι- 

χτές, οί φυλακές πάντα κλειστές, 
ol έκκληοίες πάντα άδειες, c l φυ 
λακές γεμάτες πάντα. Δέν είνε

περίεργο;

"Ε να  θεατρικό έργο εΐνε προ
ορισμένο νά παίζεται δχι νά δι
αβάζεται. Ά π ό  τή στιγμή πού έ- 
να έργο διαδαζόμενο φαίνεται 
καλύτερο, εΐνε έργο άποτυχη·μέ- 
νο. Διαδαστε τό Λαιμπίς καί τόν 
Ώ ζιέ  κα'ι θά δήτε δτι τά έργα 
πού θά σάς άρέσουν εΐνε έκείνα 
πού άπέτυχαν στή σκηνή.

Σ  ’ ένα φίλο μου πού τοΰ είπα 
πώς δέν μ’ άρέσει ή Βενετία  μου 
άπάντησε:

— Θά τήν άγαπήσης δταν πά- 
8ΐΚ, δταν ή καρδιά σου πόνεσή, 
σάν σέ πληγώσουν....

Δέν θ ’ αγαπήσω ποτέ τή Β ε 
νετία.

( Από τή συλλογή μου)
Σ Υ Λ Β ΙΟ Σ

Μ ΙΑ  Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ ΙΑ Τ ΙΚ Η  Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Οί καλλιτέχνες 
τοϋ Θεάτρου 
στό έ£ώλιο

τοΰ κατηγορουμένου
(ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟ ) 

ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Ο κ. Ο. ΜΑΚΡΗΣ
Ό  κύριος Μακρής, ά αιώνιος μεθυ

σμένος τής σκηνής, καθότανε μέ παρέα 
εξω άπό τήν εϊσοδο τοΰ θεάτρου. Τόν 
άπομονώνω καί τοΰ ύττοβάλλω τίς έ- 
ρωτήσεις μου:

—  «Ποιά παράσταση σάς άφησε κα
κή εντύπωση;

— Καμμιά , μοΰ άπαντάει ό συμ
παθητικός συνομιλητής μας. "Ο 
λες, κα'ι κείνες πού είχαν έπιτυχία 
κα'ι κείνες πού είχαν αποτυχία σέ 
μένα Ιδιαίτερα μ’ άρεσαν.

Ή  πρώτη αύτή άπάντηση μ* Απο
γοήτευσε. Γ  ιατί άρά γε τόση έπιφυλα- 
κτικότητα;

—  « ’Ά ν  σάς καλούσανε στό Χόλλυ
γουντ πιά Έλληνίδα θά είχε τήν τύχη 
νά ήταν ή παρτεναίρ σας, αν αύτό βέ
βαια έξαρτώτανε άπό σάς;»

—Καμμιά.
Περίεργο. Δυο άπαντήσεις, δύο 

«καμμιά», τό ενα πίσω άπ’ τάλλο. Αύ
τό δμως δέν ήτανε λόγος γιά νά στα
ματήσω. Υποβάλλω λοιπόν τήν τρίτη 
έρώτηση:

—  «Ποιές είναι οΐ τρεΐς καλύτερές 
σας έπιθυμίες;»

— Πρώτα νά άρέσω άκόμη σάν 
ήθοποιός έπί δέκα «κόμη  χρόνια, 
ύστερα νά έπισκεφθώ τό Παρίσι. 
Έ δ ώ  μιά παρένθεση. Νομίζω δτι 
άνθρωπος πού πέθανε δίχως νά 
τό Παρίσι δέν έζησε. Κα ί τελευ
ταία νά δοθή μιά προώθηση άπό 
μέρους τοΰ Κράτους στό έλαφρό 
μουσικό μας θέατρο.

«—  Ποιά γνώμη έχετε γιά τήν διε
θνή κατάσταση άπό τήν καλλιτεχνική 
άποψη;

— Καμμιά . Δέν είμ α ι έγώ  6 άρμό

ΒΕΡΟ ΙΑ , Αύγουστος. — ΟΙ άναγνβ- 
οται τής στήλης αύτής, πού έπί £να 
όλόκληρο διάστημα, τούς πληροφορού
σε τά τών κινήσεων τού Α ' Αρματος 
Θέσπιβος, 06 δοκιμάσουν άοφαλώς κά
ποιαν έκληζη, πού ύστερα άπό άρκε- 
τών μηνών σιωπή, ξαναζωντανεύει αύ
τή. ·

Ό  λόγος τής μοκρδς αύτής σιωπής, 
όφείλεται κυρίως στά γεγονός, ότι οί 
παραστάσεις στίς κατά τόπους πόλεις 
τής Β. 'Ελλάδος πού ήδη έπεσκέφθηκε 
τό Αρμα, έκτός άπό τό ότι ύπήρξαν 
άνευ προηγουμένου άπό άπόψεως συρ 

. ροής κόσμου, δέν δικαιολογούσαν ιδι
αίτερη άντσπάκριοη — δπως συνέβη μέ 
κείνες τού πρόσφατου παρελθόντος, ά
πό τίς ηόλε:ς τής Πελοποννήσου (ξε- 
κίνημα Ά ρμ ετο ς ) καί πρό πάντων άπό 
τήν 'Επτάνησο, δπου τό ένδιαφέρον ή
ταν όμολογουμένως γενικώτερο.

Όοτόοο, γενικό μιλώντας κανείς, γιά 
τόπρώτο μέρος τής τώρα (δεύτερης κα
τά σειρά) πραγματοποιουμένης θερινής 
περιοδείας τού “Αρματος, πού ώς γνω-

Τήν Κυριακή ύποτίθεται δτι ό 
"Ελλ η να ς  ξεκουράζεται, π η γα 'νο ν  
τας στό βουνό ή στή θάλασσα γιά  
νά άναπνεϋση καθαρό άγέρα  ή γιά  
νά δροσιστη μέ τό μπάνιο πού θά 
κάνη.

Κ ι ' δμως άπό τήν άρχή φαίνεται 
ή μέρα πού ξημερώνει. ’Ελάτε νά 
κάνουμε ένα κυριακάτικο περίπατο 
μαζί κα'ι μέ τ'ις δυό τάξεις — τήν 
λαϊκή άλλά κα'ι τούς άστούς —  γιά  
νά δήτε πόσο άντίθετα συμπερά
σματα θά βγάλουμε. 1) Τό νά μπη 
κανένας σέ λεωφορείο Κυριακή 
πρωΐ προϋποθέτει γερά  μπράτσα 
καί γνώσεις μπόξ. 2) Ά λ λ ά  κα'ι 
ol άστοί πού κατεβαίνουνε γ ιά  μπά 
νιο —  τώρα μάλιστα μέ τίς δυσκο
λίες τής μπενζίνης— πολλές είνε ol 
φορές πού πρέπει, νά έπιδείξουν δύ 
ναμη. Έπ ειδή  δέν έννοοϋν μέ κα
νένα τρόπο νά έγκαταλείψουν τά 
χωρίς μπενζίνη αυτοκίνητά τους 
άναγκάζονται άντί νά τούς πηγαί
νουν έκείνα—λόγοι έπιδείξεως—νά 
τά πηγαίνουν έκείνοι περίπατο. 3) 
Τό μπάνιο του ό λαός τό κάνει πο

λύ οικογενειακό. Ό  Ψα ρής καί ό 
Ντορής, ή γυναίκα καί ό γυιός καί 
ή πεθερά δλοι μαζί στήν θάλασσα. 
4) Στόν  Μπάτη μιλιούνια κόσμος. 
Σω στές σαρδέλλες. Ό  ένας άπά
νω στόν άλλον. "Ο λοι δέ στά ϊδιο 
μέρος γιατί κανένας δέν ξέρει καί 
κολύμπι νά πάη μακρύτερα. 5) Ή  
έπιστροφή στήν Αθήνα μετά άπό 
τόσα σπόρ προϋποθέτει δτι θάχη 
σάν τέλος τήν παρακολούθηκη έ
νός κινηματογραφικού έργου. Τό 
Ζάππειο δμως άπό πάρκο γ ιά  πε
ρίπατο καί άπό τόπο γεμάτο κινη 
ματογράφους γίνεται πεδίο μ α χ ώ ν .  

’Ακριβοπληρώνεται ό πάγκος καί 
ή καρέκλα. ’Έ τ σ ι  τό πιό άναπαυτι- 
κό καί δέδαιο είδος γ ιά  νά τούς 
όδηγήση σπίτι τους δέν εΐνε βέ
βαια μήτε τό λεωφορείο, μήτε τό 
ταξί. Ά λ λ ά  τό φορείο τοΰ Στά θ 
μου Πρώτων Βοηθειών. 6) 01 άλ
λοι, εΐνε ol τακτικοί θαμώνες τοΰ 
Γιαννάκη. Ξεκινούν άπό νωρίς άπό 
τήν έξοχή γ ιά  νά προλάβουν νά 
καταλάβουν μιά θέση στό ζαχαρο
πλαστείο τους. Δέν τούς ένοχλεϊ τί

ποτα.Μήτε τά τράμ πού χαλάνε τόν 
κόσμο στό πήγαινε καί έλα τους, 
μήτε ό φυστικάς, μήτε ή άνθοπώ- 
λις, ό λαχειοπώλης. ’Έ χ ο υ ν  τόσες 
άσχολίες. Σ χεδό ν  άνεβασμένοι ά
πάνω στίς καρέκλες τους, μέ κυά- 
λια, γυαλιά , φασαμέν, κρίνουν, 
κατακρίνουν έπικρίνουν καί γενι
κά κουτσομπολεύουν αυτούς πού 
περνάνε καί έκείνοι πού περνάνε 
αύτούς πού κάθονται. 7) Ό  Α θ η 
ναίος καί ό Πειραιώτης — λιγώτε- 
ρο άπ' δλους ό Κηφισιώτης —  ξε
κινάνε γ ιά  νά πάρουν καί νά δώ
σουν τήν χαριστική βολή τοϋ έλ- 
ληνικοϋ γλεντιοΰ. Κηφισιά. Χορευ
τικά γεύματα. "Ο λ α  τά μεταφορι
κά μέσα όδηγοΰν στά άριστοκρα- 
τικά ξενοδοχεία τής Κηφισιάς, δ
που μ’ ένα.... ποτήρι νερό, γλεντάει 
ό "Ελ λ η να ς  τήν πλήξι του. Χορεύ
ουν, περπατάνε, ζοΰν γιά  τούς 
άλλους. Κ ι ’ δμως ό καϋμένος ό 
Α θηνα ίος νομίζει δτι γλεντάει τήν 
Κυριακή του.

Γιατί ή έπιθεώρηση 
γράφεται πάντοτε

πάνω στά ϊδια καλούπια;
ΑΠΑΝΤΑ 0 κ. ΣΥΛΒΙΟΣ

— Θέλετε νά σάς πώ είλικρινά καί 
χωρίς περιορισμούς τή γνώμη μου γιά 
τό ζήτημα αύτό; Λυπάμαι γιατί ϊσως 
δυσαρεστήσω πολύ κόσμο. Νομίζω όμως 
πώς πρέπει νό λέη κανείς τ ό ο ΰ κ α 
σ ύ κ α ,  χωρίς ψευτοκολακεϊες κοί 
ψευτοκομπλιμέντα!

'Όταν πρωτοήρ&πμε μέ τόν συνερ
γάτη μου κ. Λαίλιο Καρακάση στά 1922 
στήν ΆΘήνα, πολλοί φίλοι πού είχαν δή 
έργα μας στήν Σμύρνη καί οτήν Πάλη, 
μας σύστησαν νά γράψουμε μιά ’Αθη
ναϊκή 'Επιθεώρηση. Δέν τό κάνεμε ό
μως, γιατί οκεφθήκαμε πώς έπι>3εώρή- 
ση θά πή τοπική ζωή, ένα έργο κου- 
λέρ λοκάλ, κ:ιΙ μόλις πατήσαμε τό έ- 
δα<ρος τής ’Αττικής, δέν ήταν δυνατό 
νά κατατοπισθοΰμε στά πρόσωπα καί 
στά ηράγμοτα τού τόπου.

Έδέησε νά περάσουν 6 χρόνια άλό- 
κληρα, γιά νά παρουσιάσουμε τήν πρώ
τη μας έπιτυχία στό θ6 :ιτρο Κοτοπού
λη, μέ τό θίασο Άρντάντωφ, τήν «Τζάζ 
Μπάντ».

Ό φίλος καί Ιστορικός τοϋ θεάτρου 
μας κ ’ ένθουοιώδης κ. Νίκος ΛάοΚα- 
ρης, .έγραψε τότε σέ κάποια έφημερί-

διος νά κρίνω τήν κατάσταση έ
στω καί άπό τήν πλευρά πού μ’ έν 
διαφέρει περισσότερο.

—  «Πότε θά έγκαταλείψετε τό θέα
τρο, κύριε Μακρή;»

—"Ο ταν παύση σάν έπάγγελμα 
ν ’ άποψέρη. Τότε θ ’ άνοίξω ένα μα 
γαζί διά νά ζήσω τά παιδιά μου.

Οίέρωτήσεις μου τελειώσανε καί 
μαζί μ’ αύτές καί ή δλη. . . άνάκριση. 
Ταξινομώ τίς δικογραφίες. Προσπαθώ 
νά διακρίνω άθώους καί ένοχους, ειλι
κρινείς καί υποκριτές. Ά λλά  φαίνεται 
δτι οί "Ελληνες ήθοποιοί είνσι ή δλοι 
άθώοι (διάβασε ειλικρινείς) ή δλοι έ
νοχοι (διάβασε υποκριτές). Μάλλον τό 
δεύτερον. ’Ά ν  κρίνω μάλιστα άπ’ τά έ- 
πσγγιλμά τους; Τί λετι καί σεϊ%;»

δα : «Καλά πού ήρθαν δυό πρόσφυγες 
συγγραφείς γιά νά ξαναζωντανέψουν 
τήν Επιθεώρηση νά μάς παρουσιάσουν

‘0  κ. Σύλβιος

καινούργια καλούπια καί νά μδς δεί
ξουν πώς γράφεται μιά μοντέρνα έπι
θεώρηση...»

Τήν «Τζάζ-Μπάντ» όκολούθησε ή «Βα
βυλωνία» μέ τήν ουνεργαοία τοΰ άζέ- 
χαστου Αίμ. Δραγάτση, καί κατόπιν σει
ρά άπό 50 τόσα μουσικά έργα μέ συ
νεργασίες Άσημακοπαύλου, Σακελλα
ρίδη, Βώτη, Γιαννουκάκη, Νικολαΐδη, 
Μετεξά κτλ. κτλ.

Νομίζω όμως ότι παρά τά κολακευτι
κά λόγια τού φίλου κ. Λάσκαρη ή έπι
τυχία δέν ώφείλονταν μόνο στήν ικα
νότητα τών συγγραφέων καί οτόν τρό
πο, πούμ’ αύτόν είδαμε τήν κωμική 
γραμμή τών Έλληνικών πρειγμάτων καί 
τύπων τότε.

Φυσικά μιά καινούργια διατύπωση 
τών νούμερων μέ'τά  ένδιάμεσα πσρλέ 
καί τά σκέτς πού καθιερφΟαμε, έδωσαν

μεγάλο δμως μυστικό της έπιτυχίας ft- 
t c v  ή έλευθερία τών κινήσεων πού μδς 
είχαν άφίσει οί θιασάρχες καί τά νέα 
ταλέντα τών ηθοποιών πού παρουσιά
σαμε τότε ι γιά πρώτη φορά.

Ή  έπιθεώρηση τότε δέν γράφτηκε 
σέ ώριομένα καλούπια, χιλιοειπωμένο, 
χιλιοτραγουδησμένα, χιλιοειδωμένα. Ό 
θιασάρχης όφινε τάν συγγραφέα στήν 
έμπνευσή του, δέν τοϋ έπέβαλε διατα
γές, ούτε όρους.

Σήμερα πρώτος όρος είνε νά γρά- 
Φής ένα νούμερο γιά τήν "Αλφα, εύ- 
νοούμενη του θεατρώνη, νά δώσης ρό
λους όχι έκεί πού. πρέπει, κ ’ έκεϊ' πού 
θά ώφελήοη τό έργο καί τήν έπιχείρη- 
on, άλλά όπου διατάξη ό θιασάρχης, 
πού θά συνεργαοθή στήν έμπνευση — 
κι' άς έχει μεσάνυχτα — στή μουσική 
— κι' άς μή νοιώθη τί θά πή νότο.

'Ακολουθούν τά διάφορα συμβόλαια 
τών ήθοποιών, πού πρέπει νά μελετή- 
ση ό συγγραφέας καί κατόπιν νά γρά
ψη τά έργον γιατί: Ιο ν  Ή  Οιφή δέν 
μπορεί νά παίζη νούμερα παρά μόνο 
μέ πρωταγωνιστές (έτσι λέει τό συμ
βόλαιό τη ς ).

2ον Ό  Κοκός πρέπει νά έχη όλες 
τίς κωμικές σκηνές, κανένας άλλος 
δέν έχει τό δικαίωμα νά ηή κάτι πού 
νά κάνη τόν κόσμο νά γελάση.

3ον Ή  Πίτσα, θά εΐνε ή άπόλυτη ρω- 
μαντσιέρα, καί θά τραγουδή μόνο, τρα 
γουδιά τονισμένα άπό τό... παπποΰ της 
καί γραμμένα άπό τή... γιαγιά της. 
(Έ τ σ ι  λέει τά συμβόλαιο).

4ον Τά κείμενα τής πρόζας' πρέπει 
νά εΐνε συνταγές: Δέκα γραμμάρια 
λέξεων γιά τούς πρωταγωνιστές, πέν
τε γιά τούς δεύτερους καί ένάμισυ γιά 
τούς κατώτερους.

5ον Ή  Μοϋλα θά χορεύη μέ τόν Πί· 
πη, χωρίς μπαλέττο δμως, γιατί τά μπα- 
λέττα θά χορεύουν μόνο μέ τήν Σωαώ!

Λυπάμαι νά μή σάς κουράσω, άλλοι- 
ώς θ’ άράδαιζα σειρά όλόκληρη όρων 
καί... χειροπεδών πού δένουν τά χ έ 
ρια τών συγγραφέων καί συνθετών σή
μερα.

Δέν θέλω μ’ αύτό νά ρίζω όλη τήν

Πορφύρα, Πσηαντωνίου, Γρυπάρη, Μα
βίλη, Χυκελιανό, Μαλακάση, Βάρναλη 
καί Καβαδία, μέ είσήγηση τοϋ υποφαι
νομένου.

Τά τής ώραίας όσο καί σεμνής τελε· 
τής τών Ίωαννίνων, όπου τό "Αρμα 
κοτέθεσε στεφάνι άπό φύλλα δάφνης 
οτήν προτομή τοϋ Λαρέντζου Μαβίλη, 
σας είναι γνωστά άπό σχετική άνταπά- 
κριση καί παρέλκει έπομένως νά μιλή
σουμε ζανά γι’ αύτήν, μολονότι έση· 
μείωσε κι’ αύτή έπίσης μιά μεγάλη έ
πιτυχία. Ό λ ες  ol Ά ρχές  καί πλήθη 
κόσμου, συνέρρευσαν γύρω οτήν προ
τομή τού έπτανησίου Δ δασκάλου καί 
πολεμιστή, κι’ άκουοαν μέ θρησκευτική 
εύλάβεια τούς λόγους τοϋ κ. Ρώμα (έκ 
μέρους τοϋ Βασιλικού θεάτρου), τοΰ 
Δημάρχου κ. Βλοχλείδη, καί τήν άπαγ· 
γελία δυό σοννέτων τοϋ ποιητοΰ, άπό 
τόν κ. Τ. Καρούσο.

Καί τώρα πού βρισκόμαστε στήν πρώ
τη Μακεδονική πολιτεία, στήν ίοτορ κή 
καί γραφικώτοτη Βέροια, τά ϊδια έπα· 
ναλαμβάνονται, γιατί παρά τή μικρή

Μπροστά στή διακοσμημένη γιά τόν πανηγυρισμό τής 4ης Αύγουστου 
κεντρική πλατεία τής Βέρροιας, ά Διευθυντής καί Σκηνοθέτης τού 'Ά ρ 
ματος κ. Π. Κατσέλης μέ τόν δήμ αρχο κ. Γ. Γουδή, στή μέση, καί μέ 

μερικούς καλλιτέ χνες τοϋ "Αρματος.

οτόν, περιλαμβάνει κάπου 12  πόλεις 
τής Β. Ελλάδος (Θεσσαλίας, Ηπείρου, 
Μοκεδονίες καί Θράκης), όφείλει κα
νείς νά μιλήση γιά τίς παραστάσεις 
πού κιόλας έδωοεν ό περιοδεύων θία
σος τοϋ Βασιλικού θεάτρου, σέ ώρι· 
σμένες πολιτείες τοϋ μεγάλου αύτοϋ 
τμήματος τής χώρες.

Γιατί πραγματικά, κ:ι! στή Λάρ’οα, 
πού ήταν ό πρώτος σταθμός τής μεγά 
λης αύτής θερινής έζορνιήσεως τού 
Άρματος, καί στά Τρίκκαλσ, καί στά 
ήρωϊκά Γιάννενα, κοί στό Βόλο, καί 
τώρα στή Βέροια, ό περιοδεύων θίασος 
τού Βασιλικού θεάτρου, έγινε άντικεί- 
μενο τής πιό θερμής καί έγκάρδιας ύ- 
ποδοχής άπό όλες τίς κοινωνικές τά
ζε ς τής έλληνικής Έπσρχίας, μέ έπι- 
κεφαλής πάντοτε, τήν τάζη τών διανο
ουμένων.

Άκόμα κειί οέ άπολύτως συγχρονι
σμένα μεγάλα άστικά κέντρα, όπως εί
ναι αίφνης ό Βόλος μέ τάς 140 χιλ. 
(μαζύ μέ τά περίχωρά του) κατοίκους 
του, ή έμφάνιση τοΰ "Αρματος, μέ τό 
θαυμαστό λυόμενο - φορητό όσο κ ’ εύ- 
ρύχωρο θέειτρό του τών 1200 περίπου 
θέσεων του, ύπήρζε ένα έζαιρετικά κι’ 
άληθινά μεγάλο καλλιτεχνικά γεγονός.

Έτσι τά δέχθηκεν ή άνεπτυγμένη 
πνευματικά κοινωνία του, έτσι οί πολυ 
πληθεϊς διανοούμενοί της, έτσι οί μά
ζες τού Λαοΰ, πού έτρεχαν κςτά ομά
δες άπό τά γύρω χωριά (πληρώνοντας 
λεωφορεΌ μεγάλων τ'.μών) τοϋ Πηλίου, 
γιά νά δοΰν καί χειροκροτήσουν τά έρ
γο  τού δραματολογίου τοϋ Άρματος 
καί τούς καλούς έκτελεστάς του.

Γιά νάχη μάλιστα ό άνογνώστης μου 
μιά συγκεκριμένη ιδέα τής καταπληκτι
κής έπιτυχίας πού γνωρίζει ά θεσμός 
τών Αρμάτων άνάμεσα στίς πλατειές 
μάζες τοϋ έπαρχιοκοϋ λαοΰ (πού διψά 
γ ά έκλεκτή πνευματική τροφή), πόύ 
γι' ούτές καί δημιουργήθηκε, χάρις 
στόν πνευματικό έντολοδόχο τής Ε θ 
νικής Κυβερνήσεως, * τό Γενικό Διευ
θυντή τών Κρατικών Σκηνών κ. Κωστή 
Μπαστιά, άς έχει ύπ* όψει του ό άνα- 
γνώστης μου, ότι ή μέντια τοΰ Βόλου, 
αίφνης, ζεπέρασε τίς 27 χιλιάδες δραχ
μές — καί μέ φθηνό, λαϊκό εισιτήριο!

Στήν πολιτεία τοΰ Ίάσωνος όλόκλη
ρη ή κοινωνία, μ ’ έπικεφαλής τόν εύ- 
γενικό καί δραστήριο Δήμαρχο Παγα- 
οών κ. Ν. Σαράτση, έζήτηοε νά πα- 
ραμείνη άλλον ένα μήνα τό Άρ- 
μ ι ,  τόση ύπήρζε ή λαχτάρα τοΰ κό
σμου νά δρ καί νά έπικοινωνήση μέ 
έκλεκτά θέατρο. Και φυσικά, όπως άλ
λωστε παντού σχεδόν, δέν έλειψαν 
ϋί γιορτές πρός τιμήν τών μελών τοϋ 
Άρματος. Κα'ι ό Δήμαρχος κ. Ν. Σα- 

ράτσης καί τό λαμπρά φιλολογικό σω
ματείο «Οί φίλοι τών Γραμμάτων» μ ' έ
πικεφαλής τούς κ.κ. Γιάννη Σιαφλέκη, 
Γ. Άβτζή, Κ. Μακρή, κ.ά., μάς έπεφύ- 
λαζαν μερικές ώρες άπά τίς πιό εύχά- 
ριστες. «Οί φίλοι τών Γ  ραμμάτων» μά- 
λιστο, διοργάνωσαν δυό φιλολογικές 
συγκεντρώσεις πρός τιμήν τών μελών 
τοϋ Άρμα τος: Μά διάλεζη μέ ομιλη
τή τό Διευθυντή καί Σκηνοθέτη του κ. 
Πέλο Κατσέλη ό όποιος μίλησε γιά τό 
νόημα καί τούς χαρακτήρες τοΰ «Ό- 
θέλλου» καί «τού Εμπόρου τής Β εν ε 
τίας», κοί μιάν άλλη (ρεσιτάλ άπαγγε- 
λίας αύτή) , οτόν κήπο τοϋ Όδείου τής 
εύγενικιάς κ. Τσολάκη, όπου ό ήθοποι
ός τού Άρματος κ. Τ. Καροϋσος έρ- 
μήνευσε μέ τή ζεστή, ηαλλόμενη φω
νή του νεοέλληνας ποιητάς: Καβάφη,

δυναμικότητα τής Βέροισς (έχβι μονά
χα 16 χιλ. κατοίκους), τό κομψό όσο 
κ ’ εύρύχωρο θέατρο τού Άρματος κα
τά τήν πανηγυρική έναρζη τών π:ρα· 
στάσεων του, έδώ, ήταν άσφυχτ κά γε
μάτο, άπό ένα κοινό, θερμό οέ έκδη- 
λώοεις, ζωντανό κ ’ εύγενικό, καί πρό 
πάντων, έκδηλα χαρούμενο γιά τό γε
γονός.

Κατά τή βραδυά αύτή, ηού άσφαλώς 
θά σημάνη τήν άπαρχή μιάς νέας πνευ 
ματ κής έζορμήοεως (διότι ή έμφάνι- 
σις τοϋ Άρματος ύποδαυλίζει καί ένι- 
σχύει τις διαλεχτές δ.αθέσεις πρός μιά 
πνευμετική κίνηση), ήλθαν έπίτηδες 
άπό τή Μακεδονική πρωτεύουσα ό Υ 
πουργός - Γενικός Διοικητής Μακεδονί
ας κ. Κυρίμης καί ό Γενικός Διευθυν
τής τοϋ Βασιλικού θεάτρου κ. Κωστής 
Μπαστιάς.

Λίγο πρίν άνοίζει ή αύλοία, ό Διευ
θυντής καί Σκηνοθέτης τοϋ "Αρματος 
κ. Πέλος Κατσέλης, μέ ώραϊα κατάλ
ληλα λόγιε, άρκετά δέ συγκινημένος, 
χαιρέτησε τή σημασία τής έμφανίσεως 
τοϋ περιοδεύοντας Βασιλικού θεάτρου, 
άνάμεσα στόν έλληνικό λαό, κοί ύπε- 
γράμμισε τό σκοπό τοϋ θεσμού πού εί
ναι νά φέρη τή χαρά και τό ήθικά δί
δαγμα καί στίς πιό άπόμακρες γωνιές 
τής έλληνικής γης, γιά νά άνυψώοη 
πνευματικά καί έκπολιτίσει τήν έως 
προχθές έγκαταλελειμμένη έπαρχία.

Κατόπι, μίλησε ό 'Υπουργός-Γεν;κός 
Διοικητής Μακεδονίας κ. Κυρίμης, i  ό
ποιος άφού χαιρέτησε τό λαό τής Βε- 
ροιεις πού σύσσωμος έτρεζε νά παρα· 
κολουθήση τίς παραστάσεις τοϋ 'Άρμα 
τος, έκ μέρους τοϋ Έθνικοΰ Κυβερνή
του, έζήρε τόν ειλικρινή πόθον τοΰ 
Αύγουστιενοΰ Κράτους, πού συνίσταται 
στό νά προσφέρη στίς έσχατιές τής 
έλληνικής γης τή χαρά, τήν ψυχαγω
γία καί τήν ύψηλή διδασκαλία, εύχ:ρί- 
στησε τούς καλλιτέχνας, άποστόλους 
πού περιοδεύουν είς πόλεις όλόκληρης 
τής χώρας γιά νά έπιτύχουν αύτόν τόν 
εθνικό σκοπό, καί στό τέλος τοΰ έν- 
θουσιώδους λόγου του πού κεταχειρο- 
κροτή?ηκε, έπΛνεοε τούς Βεροιεϊς πού 
τόσο άθρόα καί πρόθυμα καί ένθουσι- 
αοτικά έοπευοαν νά δοΰν καί νά χει
ροκροτήσουν τό ώραίο έργο τοϋ θεσμοϋ 
τών 'Αρμάτων πού έγινε άλλωστε άπο· 
κλειστικά γι’ αύτούς.

Στό τέλος, τής πανηγυρικής πρώτης 
παραστάσεως τοϋ "Αρματος έδώ οτή 
Βέροια όπου ή διάθεοις γιά μιάν άφύ- 
πνιση γενική κοί γιά μιάν άναπροσαρ- 
μογή καί άνάδημιουργία τέτοια ώστε νά 
πάρη τή θέση πού δικαιούται άνάμεσα 
στίς λοιπές ιστορικές πολιτείες τής χώ
ρας, έφ' όοον τά τουριστικό ένδιαφέ
ρον τής Μακεδονικής αύτής πολιτείας 
είναι τεράστιο καί άπό άπόψεως τόπι- 
κοϋ χρώμοτος, καί άπό άπόψεως φυσι
κού καλλωπισμού, καί άπό άπόψεως πα- 
ραδόσεως, ό δραστήριος διανοούμενος 
Δήμαρχός της κ. Γ. Γουδής, έζεφώνη- 
σε ένα σύντομο λόγο, γεμάτο συγκίνη
ση γιά τό γεγονός καί γιά τήν σημα
σία του, στόν όποιο διερμήνευσε τά έγ- 
κάρδια συναισθήματα τοΰ λαοΰ τής Β έ 
ροιας. Γ  ιατί ά λόγος αύτός τοΰ κ. Γου
δή, γύρω οτόν όποιο ύπάρχει καί κινεί
ται ένα έπιτελίίο άπό έκλεκτούς μακε- 
δόνας διανοουμένους, δικηγόρους, για
τρούς καί φοιτητάς, άποτελεΐ χαρακτη
ριστικά δείγμα τής δό χυτής καί δμως 
ύπαρχτής έντονης διαθέσεως οτήν έλ 
ληνική έπαρχία, γιά ένα αύριο πράγμα
τι καλλίτερο καί άζιώτερό μας.

ΗΛΙΑΣ Ζ Ι0 ΓΑ Σ

4να φριακάρισμα οτήν Επιθεώρηση, τό j »ύθύνη οτούς θιασάρχες, ηού δίνουν

σπουδαιότητα μόνο ατό νά κλείσουν 
ένα ήθοηοιό μέ οίοδήποτε άνήθ κο 
συμβόλαιο, καί δέν λογαριάζουν τό 
συγγραφέα παρά σάν... παπουτσή πού 
θά κάνη άρβυλα έπί παραγγελία. “ Ο
χι! Φταίνε κι’ οί συγγραφείς, πού σκύ
βουν τό κεφάλι, στέλλονται νά βρούνε 
μπαλλαρίνες πού χρειάζεται ό θίασος, 
περνούν τήν ήμέρα τους άγοράζοντας 
νούμερα άπά... μεταπωλητές σκηνών 
έλαφροΰ θεάτρου, ή παίζοντας τάβλι 
και καρπαζιές καμμιά φορά, μέ τούς 
θεατρώνες, καί γράφοντας οτό γόνατο, 
οτό τραπέζι τοΰ καφενείου, στό ζαχα
ροπλαστείο, όπου τύχη, ένα έργο πού 
γ ι’ αύτό ό άλλος θά ζοδέψη σκηνικά 
καί τουαλέττες.

Κατόπιν ή ρουτίνα τών στερεότυπων 
νούμερων καί τών ιδίων τύπων χρόνια 
τώρα, γιατί; Ό  μόρτης, ή Σμυρνηά, ό 
Άρμένης, ό Μενιδιάτης, ό μεθυσμένος.
' Ετσι δημιουργήθηκε καί μιά οειρά ει
δικών ήθοπο ών, όπως ειδικεύονται οί 
γιατροί γιά ώρισμένες άρρώστειες κα
κές, (στομαχολόγος, φρενολόγος, δερ 
ματολόγος). Κατά τήν Ιδια άναλογία 
έχουμε καί ειδικότητα ήθοποιών:

Ό  Μακρής μεθυσολόγος, ό Μαυρέας 
γυναικολόγος, ό Κυριάκός βλαμολόγος, 
ό Κόκκινης καραγκιοζολόγος, ό Ίατρί
δης κουτοποιός κλπ. κλπ. Καί όμως 
αύτοί οί ϊδ οι ήθοποιοί είνε καλοί καλ
λιτέχνες, πού δημιουργήσανε ώραίους 
τύπους κ ' έπαιζαν άριστοτεχνικά ώραι- 
ότατα νούμερα. Γιατί νά περιορίζεται 
ό Μακρής ένας ξεχωριστός άρτίοτας 
στό ρόλο τοΰ μεθυσμένου, ό Κυριάκός, 
ένα ταλέντο πού προσαρμόζεται σέ ό
λα, οτό ρόλο τοϋ μόρτη, ό Ίατρίδης 
χαριτωμένος σ’ δλα του τά νούμερα, 
νά καταδικάζεται νά κάνη τούς κου
τούς, ό Μαυρέας πολυσχιδέοτατος, τούς 
γυναικείους τύπους καί ό Κόκκινης ν ’ 
άναγκάζετα; νά καραγκιοζοποιή τούς 
ρόλους του, αύτός πού έχε, τίς πιό ώ- 
ραϊες άναμνήσείς άπό τά παίζιμό του 
άλλοτε;

Είμαι βέβαιος πώς όλοι αύτοί υποχρε

ώνονται άπό τό θεατρώνη πού ηαραού- 
ρεται πάλι άπό τά γέλια καί τά χειρο
κροτήματα τοΰ κοσμάκη, όχι τού θεα
τρικού κοινοϋ, άλλά τής γαλαρίας.

Πώς νά φρεσκαρισθή ή έπιθεώρηση 
μέ τέτοιες συνθήκες; Πώς νά δώση 
νέο αίμα τήν ώρα πού έπί ολόκληρες 
σα ζόν γράφεται άπό τούς Ιδιους άν
θρώπους, τονίζεται άπό τούς Ιδιους μου 
σικούς, παίζεται άπό τούς ίδιους ήθο- 
ποιούς, ατά ϊδια θέατρα!

Δέν θέλω νά πώ πώς οί συνάδελφοι 
δέν εΐνε καλόί συγγραφείς, άλλά είνε 
άνθρωποι καί κουράζονται κι’ αύτοί 
γράφοντας όλη τήν ήμέρα στά ϊδια μο- 
τίβα γιά τούς ίδιους πρωταγωνιστές. 
Νομίζω μάλιστα πώς μερικοί φάνηκαν 
γίγαντες στή δουλειά, άν λάβη ύπ’ ό
ψη κανένας, ότι τελειώνοντας μέ τάν 
ένα θίαοο μεταφέρονται άμέσως στόν 
άλλο.

Έ χ ε ι  δίκηο ό κ. Λάσκαρης ότι ή έλ- 
λειψι πολιτικής οάτυρας άδίκησε τήν 
έπιθεώρηση, νομίζω δμως πώς δέν εΐνε 
τό ποσοστό τού 1C % γϊού τοΰ ηρ< ιφα- 
οίοτηκε ό γνωστός θεατρώνης, γιά νά 
μήν πάρη τό έργο του. "Οχι. Τό ποσο
στό αύτό καθιερωμένο πληρώνεται, άγο 
ράζεται όμως μ' αύτό κ ’ ή έλευθερία 
κινήσεων τοΰ συγγραφέα όπως άνέφε
ρα πιό πάνω. Κανένας θεατρώνης δέν 
θά μπορούσε νά έπιβάλλη στόν κ. Νίκο 
Λάσκαρη τούς όρους τών συμβολαίων 
πού τόν δεσμεύουν μέ τούς πρωταγωνι
στές, οϋτε νά τοΰ παραγγειλρ νούμερα, 
οϋτε νά τού άλλάξη γρειμμή. Αυτός 
είνε νομίζω ό λόγβς πού δέν φαίνον
ται πιά οτήν έπιθεώρηση τόσοι έκλεκτοί 
συνάδελφοι καί συγγραφείς, όπως ό 
Μωραίτίνης, ό Βώτης, ό Καρακάοης, ό 
Άοημακόπουλος, ό Σακελλαρίδης καί 
άλλοι.

Υπάρχουν κι’ άλλα άχνάριο έπιθεω
ρήσεως κι* άλλοι τρόποι διατυπώσεως. 
κι1 άλλο νούμερα άπό τά χιλ οπατημέ- 
να πού θά μπορούσαν νά τονώσουν καί 
τό έμψυχο ύλικό τοΰ θεάτρου πού κ<α- 
τάντησϊ μιά στερεοτυπία στεριλιξέ.


